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   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.195 

89. 
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 пристапување кон измена и дополна на дел од Општ 

акт за с.Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт 
за с. Ростуше  број 08-174/3  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
27-мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          
 
Бр.09- 177/1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), 
член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ 
бр.03/2015) а во врска со член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник 
на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата на ден 
18.05.2019 год.  донесе: 
                                                                   ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Општ акт за с.Ростуше 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Општ акт за 
с.Ростуше. 

Кон оваа измена се пристапува по иницјатива на Општината Маврово и Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко 

планска документација-Општ акт за с.Ростуше , заради утврдување на правен статус на 
истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник 
на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16 и 190/17). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради проширување на опфатот во Општиот акт за 

с.Ростуше ,бидејќи објектот делумно лежи надвор од опфатот на општиот акт за 
с.Ростуше. 

Локација на објектот е на КП бр.305, КО Ростуше, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.346, КП бр. 305 на м.в. Танасија 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши проширување на опфатот со цел вклопување на 

објектот во идна  Урбанистичко Планска документација. .   
Член 4 
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   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.196 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-174/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
90. 
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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/4  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27- мата седница одржана на ден 18.05.2019   година.          

 
Бр.09-177/2                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                      Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                       Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - та седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект (Пр+к1+к1+к1+к2++к2+к2+ма+ма+Пр+Пр) со намена –
домување во станбени куќи со дворови- самостојни(А1-1),  е изграден на земјиште за 
кое нема важечка урбанистичко планска документација. 
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Одлуката за доделување на парична помош на социјално загрозено семејство   23 Мај 

2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.197 

-Локација на објектот е на КП бр.1115 на м.в. село, КО Жировница, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.560, КП бр. 1115 на м.в. село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          

 
Бр.08-174/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
   

91. 
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 Одлукат  за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број  08-174/5  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019  година.          

 
Бр.09-177/3                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 
     

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 
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Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.198 

-Индивидуален станбен објект(Су+Пр+Пр+К1+К1) со намена –домување во станбени 
куќи со дворови-самостојни(А1-1), е изграден на земјиште за кое нема важечка 
урбанистичка планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1224/1 , КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.528, КП бр. 1224/1 на м.в. село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          

 

Бр.08-174/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

92. 

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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација   број 08-174/6  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 – мата  седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/4                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 
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Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.199 

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 

-Јавни Институции(Пр), број на зграда во КП-1,  со намена –верска институција-
Црква(В5-1) и  
-Јавни Институции(Пр), број на зграда во КП-2,  со намена –верска институција-
Црква(В5-1) пе изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот се наоѓа на КП бр. 1324, КО  Требиште ,  Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.13, КП бр. 1324 на викано место село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 
 

 
Бр.08-174/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
93. 
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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број  08-174/7  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                   Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 
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За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.200 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Јавни Институции(Пр), број на зграда во КП-1,  со намена –верска институција-
Црква(В5-1) и  
-Јавни Институции(Пр), број на зграда во КП-2,  со намена –верска институција-
Црква(В5-1) пе изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот се наоѓа на КП бр. 1324, КО  Требиште ,  Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.13, КП бр. 1324 на викано место село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 
 

 Бр.08-174/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                Алил Алили, с.р.. 
 
94. 
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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/8  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/6                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
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129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник  

 
   

 23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.201 

на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект: 
Јавна Институција(Пр), број на згрaда во КП-1,  со намена –Верска Институција 

Црква(В5-1) и Јавна Институција(Пр), број на згрда во КП-2,  со намена –Верска 
Институција Црква(В5-1) е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко 
планска документација. 
-Локација на објектот се наоѓа на КП бр. 705, КО  Битуше ,  Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.197, КП бр. 705 на викано место село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 
 

Бр.08-174/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                     Алил Алили, с.р.. 
 
95. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/9  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          
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Бр.09-177/7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.202 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.   

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 48 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 2, кат Пр, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 53 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 8 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат Ма, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 55 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-2, влез 1, кат Ма, намена на посебен дел 
од зграада ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 8 м2. 
 Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1621, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.2522 на м.в. Село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          
 
Бр.08-174/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
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Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
    

 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.203 

96. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/10  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.   

Број на зграда  2,влез 2, кат По,стан 1, намена на посебен дел од зграда Г, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 17 м2. 

Број на зграда  2, влез 1, кат По, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 41 м2. 

Број на зграда 2, влез 1, кат Пр стан 1,намена на посебен дел од зграда Ст, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 65 м2.  
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Број на зграда  влез 1, кат Пр, стан 1,намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 

Број на зграда 2, влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел од зграда Ст, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 62 м2. 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.204 

Број на зграда 2, влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 17 м2. 
 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1176/1 КО Велебрдо,1176/2 КО Велебрдо и КП бр.1183 
КО Велебрдо, , Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.94 и Имотен лист 
бр.286 на м.в. Влог и м.в Влак. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          

 
Бр.08-174/10                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
97. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/11  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/9                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.205 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување. 

Број на зграда 1, влез 1, кат По, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 60 м2. 

Број на зграда 1, влез 1, кат Пр,стан 1, намена на посебен дел од зграда Ст, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 73 м2. 

Број на зграда 1, влез 1, кат Пр, стан 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 14 м2. 

Број на зграда 1,влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел од зграда 
Ст,внатрешна површина на посебен дел од зграда 76 м2. 

Број на зграда 1, влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 9 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1183, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.286 на м.в. Влак. 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          
 
Бр.08-174/11                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
98. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/12  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          
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Бр.09-177/10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.206 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.   

Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат По, намена на посебен дел од 
зграда П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 35 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел 
од зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 72 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 69 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 20 м2. 
 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.902, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.162 на м.в. Село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          
 
Бр.08-174/12                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
99. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
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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: 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.207 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/13  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

Бр.09-177/11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
  О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување   

Број на зграда 1, влез 1, кат По-2,намена на посебен дел од зграда Ст, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 18 м2. 

Број на зграда 1, влез 4, кат По, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 47 м2. 

Број на зграда 1, влез 6, кат Пр, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 52 м2. 

Број на зграда 1, влез 6, кат Пр, намена на посебен дел од зграда пп, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 8 м2. 
 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1269 КО Велебрдо и КП бр.1271 КО Велебрдо, 
Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.8 и Имотен лист бр.162,  на м.в. Гумно. 
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Член 3 

-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.208 

Бр.08-174/13                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

100. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/14  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/12                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 

Објект со намена Б1-17(други маликомерцијални и деловниединици)  
 

Број на зграда 1, намена на зграда Б1-17,влез 1, кат Пр, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 70 м2.. 
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Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.237 КО Рибница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.100003 на м.в. Село. 
 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.209 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                   
 
Бр.08-174/14                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
101. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/15  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/13                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
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Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.  
 
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.210 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1,кат По,намена на посебен дел од зграда 
П,внатрешна површина на посебен дел од зграда 59 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда а1-1,влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од 
зграда СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 63 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од 
зграда ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 62 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 54 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1192/2, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.28 на м.в. Село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                          
 
Бр.08-174/15                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
102. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/16  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/14                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
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Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,  
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.211 

129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот 

објект.Домување.   
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат Су, намена на посебен дел од 
зграда СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 21 м2. 
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 37 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.,1107/2 КО Битуше, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.210 на м.в. Село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                         
 
Бр.08-174/16                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
103. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  број 08-174/17  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.  
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.212 

Бр.09-177/15                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 – мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

О   Д   Л   У   К   А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект: 
Индивидуален станбен објект(Пр+К-1+К-2)),  со намена-домување во станбени 

куќи со дворови-самостојни(А1-1) е изграден на земјиште за кое нема важечка 
урбанистичко планска документација. 
-Локација на објектот се наоѓа на КП бр. 1304/1, КО  Жировница ,  Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.101314, КП бр. 1304/1 на викано место село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 
 

Бр.08-174/17                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
        

104. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на  на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од  

УПС за с.Лазарополе 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел  од УПС за 

с.Лазарополе   број 08-174/18  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/16                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

.Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), 
член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ 
бр.03/2015) а во врска со член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник 
на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на 27 – мата седница 
одржана на ден 18.05.2019 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од УПС за с.Лазарополе 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од УПС за 

с.Лазарополе 
Кон оваа измена се пристапува по иницјатива на Општината Маврово и Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко 

планска документација-УПС за с.Лазарополе, заради утврдување на правен статус на 
истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник 
на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16 и 190/17). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради проширување на опфатот во УПС за с.Лазарополе 
,бидејќи објектот делумно лежи надвор од опфатот на УПС  за с.Лазарополе. 
Локацијата на објектот се наоѓа  на КП бр.79/1 , КО  Лазарополе ,  Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.166, КП бр.  на викано место ливади. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши проширувањена опфатот со цел вклопување на објектот 
во идна  Урбанистичко Планска документација. .   

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше.         
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Бр.08-174/18                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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105. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на објект во идна урбанистичко планска 

документација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на објект во идна урбанистичко планска 

документација  број 08-174/19   што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/17                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 27 - мата седница одржана на 18.05.2019 год. донесе 

 
ОДЛУКА 

за вклопување на објект во идна урбанистичко планска документација 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон вклопување на бесправно изграден објект  во 

идна урбанистичко планска документација 
Оваа одлука се врши  по иницјатива на Општината Маврово и Ростуша. 
Одлуката се прави со цел вклопување на објект во идна урбанистичко планска 

документација за с. _Жировница_ , заради утврдување на правен статус на истиот, 
согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ 
бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 
190,17 ). 

Член 2 
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Одлуката се донесува заради вклопување на бесправно изграден објект со 
намена А1 (индивидуално домување)  на КП бр. 1208 КО Жировница во идна 
урбанистичко планска документација за с.Жировница  

 
Член 3 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше.   
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Бр.08-174/19                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

106. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за поставување на урбана опрема за потребите на 

Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за поставување на урбана опрема за потребите на 

Општина Маврово и Ростуше  број 08-174/20  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/18                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник 

на РМ“ број 05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  

(„Службен гласник на општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен 

текст“), Советот на Општината на седницата одржана на ден  18.05.2019 година  ја 

донесе следната: 

О Д Л У К А 
 За поставување на урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше  

 
  Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за 
поставување на урбана опрема , односно видови на опрема и нивната локација на 
територијата на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член  2 
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 Се поставува урбана опрема – контејнери кои се користат за собирање на смет 

од домаќинства и оградување на местото за контејнери. 

Член 3 
            Локациите кои треба да се уредат  за поставување на контејнери: 

- с. Аџиевци,            КП бр. 255,     КО Аџиевци 
- с. Битуше,              КП бр. 1296    КО Битуше 
- с. Јанче,                 КП бр. 660/1   КО Јанче 
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- с. Присојница        КП бр. 727/1   КО Присојница 
- с. Ростуше             КП бр. 139      КО Ростуше 
- с. Скудриње          КП бр. 2557     КО Скудриње 
- с. Требиште          КП бр. 1213     КО Требиште 
 -  с.  Велебрдо         КП бр. 963       КО Битуше 
 -  с. Жировница        КП бр. 801      КО Жировница  
 

Член 4 
Точниот број на модули како и точната локација ќе бидат утврдени со изработка на 
техничка документација. 

 
Член 5 

Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со 
закон. Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се 
стекнуваат стварни права врз градежното земјиште. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник  на 
Општина Маврово и Ростуше”. 
 

Бр.08-174/20                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

107. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација  број 08-174/21  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.      

 
Бр.09-177/19                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  (Сл.Весник на РМ 

број 05/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 39 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше  пречистен текст  (Сл.Гласник бр. 03/2015 година                                                                                                                                                                       
   23 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.06 стр.217 

Советот на Општината на седницата одржана на ден:18.05.2019 година ја донесе 

следната:        

 О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 

Член 1 

Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од 10.000,оо денари, на  Босилка  

Трипуновска  вработена на неопределено работно време во општината со непрекинат 

работен стаж во траење од 10 години. 

Член 2 

Јубилејната  награда  се  одобрува врз основа на поднесено писмено барање од страна 

на вработената која ги исполнува условите. 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член   4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше. 

   

Бр.08-174/21                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
   

108. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 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 јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката заодобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација  број 08-174/22  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.     

 
Бр.09-177/20                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  (Сл.Весник на РМ 

број 05/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 39 од Статутот на Општина  
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Маврово и Ростуше  пречистен текст  (Сл.Гласник бр. 03/2015 година                                                                                                                                                                      

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 18.05.2019 година ја донесе 

следната:        

 

О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 

Член 1 

Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од 10.000,оо денари, на  ЕМИНИ 

РЕСУЛ   вработена на неопределено работно време во општината со непрекинат 

работен стаж во траење од 10 години. 

 

Член 2 

Јубилејната  награда  се  одобрува врз основа на поднесено писмено барање од страна 

на вработената која ги исполнува условите. 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член   4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-174/22                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

109. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година  број 08-174/23  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.   
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Бр.09-177/21                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
   

Врз основа на член 36, став 1, точка 6, од Законот за локална самоуправа  

(Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 12  од 

Статутот на Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 18.05.2019 година 

Расправајќи по Предлог – Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта, улици и мостови на територијата на општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година, го донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја усвои Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на територијата 
на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година и за зимското одржување на 
локалните патишта за сезоната 2019/20 година. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната 
служба и архивата на општината. 

  III.   Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 

Бр.08-174/23                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

 Vrz  osnova  na  ~len  36  stav  1 to~ka  6  od  Zakonot  na lokalna samouprava 

((СлужбенвесникнаРМбр. 5/02,)  ~len  14  stav 8 od  Zakonot  za javni  pati{ta 

(СлужбенвесникнаРМбр. 84/08, 52/09)  i ~len 15, stav 1, to~ka 4 od  Statutot  na op{tina  

Mavrovo i Rostu{a,)) ,Sovetot  na  op{tina  Mavrovo i Rostu{e  na sednicata  odr`ana  

na  den 18.05.2019  god.   donese 
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P r o g r a m a  

за izgradba, rekonstrukcija , одржувањеi za{tita на локалн патишта , улициi mostovi на 

територијата на општина Mavrovo i Rostu{a , за 2019 godina 

 

Вoved 

So ova programa se ureduva obemot na rabotata  i potrebnite  finansiski  sredstva za: 

izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i  za{tita  na lokalnite  pati{ta, ulici  i 

mostovi  na  teritorijata na op{tina  Mavrovo i  Rostu{e i voedno prestavuva  osnova   
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za aplicirawe pri  barawe na finansiski  sredstva od Buxetot na RM  t.e. Javnoto 

pretprijatie za dr`avni pati{ta  i pred pristapnite fondovi na EU. 

1.Прihodi 

    Finansiskite sredstva  spored  namenata se utvrduvaat vo sledniot iznos :  

1.1.Namenski  sredstva  od  Javnoto pretprijatie  za dr`avni  pati{ta 

(prihodi  od  Buxetot na Republika Makedonija)                   4.000.000,00 den. 

1.2 Prihodi od lokalna samouprava                                                500.000,00 den     

Vkupno  Prihodi ................................................... 4.500.000,00 den. 

2.Rashodi 

2.1.Odr`uvawe, rekonstrukcija i  za{tita na lokalni pati{ta,ulici i mostovi   

(popolnuvawe na udarni dupki so asfaltna masa, tamponirawe, ~istewe   na bankini, 

rigoli , kanafki , propusti  od nanos  i {ut)            1.000.000,00 den. 2.2.Zimsko  

odr`uvawe na lokalni  pati{ta i  ulici               3.500.000,00 den. 

2.3 Izgradba na lokalni  pati{ta                                               den. 

Vkupno  Rashodi............................................................4.500.000,00 den. 

3. Realizacija 

Obemot na izvr{uvawe na rabotite i dinamikata  na realizacija  na Programata }e 

zavisi  i e vo funkcija  od  ostvarenite prihodi  vo  ramkite  na ova Programa. 

      Dokolku se obezbedat  finansiski  sredstva  po  odnos na  Programata  od 

pretpristapnite  fondovi  na EU, vladini  i nevladini  institucii, istite  namenski  

}e se upotrebat  za  realizacija na Programata  so  Odluka  na  Sovetot  na  op{tina  

Mavrovo i Rostu{e . 

      Izborot na  najpovolnite  ekonomski  operatori  na proektiranite  aktivnosti  i 

pozicii Dogovorniot organ  }e go vr{i  vo celost  vo  soglasnost  so odredbite  od  

Законот за јавни набавки(Службен весник на РМбр. 136/07, 130/08,….).   

      Pri  izgradbata  na  lokalnite  pati{ta  i  ulici  mesnoto  naselenie  }e u~estvuva so 

sopstveni  sredstva  preku mesen  samopridones  ili  rabotna  sila  vo iznos  od  20%  od  

vrednosta  na gradbata  odnosno  objektot.   

             Ovaa Programa  mo`e da se izmenuva  i  dopolnuva  dokolku  se  javi  potreba  i 

barawa  za dopolnitelna : izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i  za{tita  na lokalni 
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pati{ta, ulici  i mostovi  vo op{tina  Mavrovo i Rostu{e, a }e se primenuva  od  

01.01.2019 godina do 31.12. 2019 godina  i  istata  }e bide objavena  vo * Службен glasnik 

naop{tina  Mabrovo i Rostu{a.         

 

Broj __-___ /__                                                     Sovet na op{tina    Mavrovo i Rostu{е 

Data  ___   __  2018 

                                                                                                           Pretsedatel                                                             

                                                                                ____________________ 

                                                                                  Alil Alili   s.r. 
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Vrz  osnova  na  ~len  36  stav  1 to~ka  6  od  Zakonot  na lokalna samouprava 

((СлужбенвесникнаРМбр. 5/02,)  ~len  14  stav 8 od  Zakonot  za javni  pati{ta 

(СлужбенвесникнаРМбр. 84/08, 52/09)  i ~len 15, stav 1, to~ka 4 od  Statutot  na op{tina  

Mavrovo i Rostu{е,)) ,Sovetot  na  op{tina  Mavrovo i Rostu{е  na sednicata  odr`ana  

na  den 18.05.2019. god.   donese 

P r o g r a m a  

за зимско одржување на локални патишта и  улици на територијата на општина Mavrovo i 

Rostu{a, за сезоната 2019/2020 

 

Вoved 

Zimskoto  odr`uvawe na lokalnite  pati{ta  i  ulici  na teritorijata na op{tina  

Mavrovo i  Rostu{e  e od  izvonredno  golemo  zna~ewe  za `itelite  od site  naseleni  

mesta, bidej}i  so istoto se ovozmo`uva  ne pre~en   soobra}aj i potreben  protok  na 

lu|e  i  stoka, koj se  potrebni  pak za normalno  funkcionirawe  na `itelite  vo site  

segmenti  i  oblasti   na op{testvenoto   `iveewe. 

        Vremenskite  nepogodi  i  priliki  vo zimskiot  period   od  godinata  se naj~esta  

pri~ina  za naru{uvawe na normalniot  protok na soobra}aj, osobeno  pri  nesoodvetna 

podgotovka  na nadle`nite  organi.  Za realizacija na ovaa  Programa  neophodno e da se 

obezbedi  odgovoren  odnos  na site  u~esnici  i nadle`ni  organi , a  osobeno  

op{tinata, so {to  }e se ovozmo`at  poprifatlivi  uslovi  za odvivawe na  soobra}ajot  

i  racionalno i  ekonomi~no izvr{uvawee  na Programata, pri  {to  osobeno  e zna~ajno 

{to  }e  se sozdadat  optimalni  i  potrebni  uslovi  za nepre~eno  funkcionirawe i  

odvivawe  na stopanskite  i  drugite  javni  dejnosti.            

 

1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување  i обврски на учесниците 

     3.1 Ekonomski  operator на коj ќе му биде доверена работата 
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     3.2 Советот на општина Mavrovo i Rostu{a 

     3.3 Единицата на локална самоуправа 

     3.4 Надзорен  in`ener so soodvetno  ovlastuvawe 

     3.5 Други учесници 

4. Прилози: 

4.1 Преглед на приоритетното чистење  на локалните патишта и улици 

 

1. Цел на Програмата 
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Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно спроведување на зимското одржување 

на локалните патиштаи улици на територијата на општина Mavrovo i Rostu{е преку:---

одредување на обемот на работа и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните 

површини; 

-дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма; 

-utvrduvawe на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

     2.1. Обем на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно 

prиоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: 

- локални патишта и улици по соодветен приоритет, по тип на коловоз по кој се одвива 

сообраќајот, витални локални патишта и улици (од локален пат или улица до објектот) i до 

објекти чие функционирање е од витално значење за општината. 

    2.2. Ниво и динамика на одржување 

Расчистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет: 

- локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран 

Коловоз и кон објекти кои се од витално значење за општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот по тампониран или 

земјен коловоз. 

Одстранувањето на golomrazici i подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по 

приоритетот на локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот.Дежурство се oбезбедува 

континуирано во зимскиот период. 

Одговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, koi ја спроведуваат 

Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.Дежурството го 

спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата 

ангажирана механизација и работна сила,и тоа според приоритетноста одредена со оваа 

Програма. 

Локалните патишта и улици од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на 

сообраќајот во зимски услови најдоцна до 6,45  часот или за најмногу 6 ({est) часа 

попрестанокот на врнежите од снег. 
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Локалните патишта и улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по 

оспособувањето на локалните патишта и улици од прв приоритет. 

Ekonomski  operator  на коj  му е доверена работата за зимско одржување на локалните 

патишта и улици на територијата на општина Mavrovo i Rostu{e, треба da ima soodveten  

kapacitet za ispolnuvawe na obvrskata  t.e mehano opremenost i struktura na vraboteni 

na neopredeleno vreme odnosno da располага минимум со следната механизација и работна 

сила: 

-1(edno) vozilo opremeno so no` za ~istewe na snegot, 

-1(edno) vozilo-skip kombinerka  

-1(edno) vozilo-traktor opremeno so no` za ~istewe na snegot  i, 
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- 5(pet) вработени, od koi 3(tri) voza~i. 

-da ima  uspe{no realizirano minimum eden dogovor od takov vid ili sli~en  vo  

poslednite tri godini 

Доколку е потребно да се вклучии друга механизација, ~ove~ki i drugi  resursi тоа го врши 

izbraniot ekonomskiot operator на кое му е доверена работата, по предходна согласност од 

ovlasteniot nadzoren in`ener, а по pismeno barawe на dogovorniot  organ. 

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување  i обврски на учесниците 

На подрачјето на општина Mavrovo i Rostu{e,службата за зимско одржување ја организира 

Единицата на локална самоуправа-Mavrovo i Rostu{e , како носител На 

Сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата. Преку 

imenuvan својот надзорен in`ener  so soodvetno va`e~ko  ovlastuvawe  za nadzor, ја следи 

реализацијата на Програмата и издава налози за работа. Согласно Законот за јавни набавки 

(Службен весник на РМ бр. 136/07, 130/08,  …)op{tinata izbira najpovolen  ekonomski  

operator, коj ќе ја спроведува Програмата и ќе остварува соработка со сите други субјекти 

задолжени за спроведување на истата. Функционирањето на службата за зимско одржување се 

остварува со следната организациска поставеност: 

 

3.1. Ekonomski  operator на коj ќе му биде доверена работата 

      Subjektot на коj ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и 

раководење на службата за зимско одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма 

из аедно со стручната служба одлучува за преземање на потребни активности за справување со 

проблемите предизвикани од временските неприлики. Subjektot  e dol`en da : 

- организира tekovno непрекинато 24 часовно дежурство во текот на целиот зимски период; 

- со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на снегот и посипување на песок-

ризла на коловозните површини; 

- машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна состојба за дејствување во зимски 

услови; 

- води комплетна документација за работата на службата за зимско одржување; 

- редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот in`ener за работата 

На службата за зимско одржување; 
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- секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената работа на службата 

За зимско одржување до dogovorniot  organ i nadzorniot  in`ener, РЦУК- Gostivar и 

подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи; 

- организира редовно дежурство со потребна опрема и алат,резервни делови и стручен кадар со 

цел обезбедување исправност на механизацијата и успешно дејствување на службата за зимско 

одржување; 

- за сезоната 2018/2019 година во доволни количини да обезбеди песок-ризла за 

Посипување на коловозните површини. 

3.2. Советотнаопштина Mavrovo i Rostu{e 

- ја усвојува оваа Програма; и 

- го контролира извршувањето на оваа Програма. 
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3.3. Единицата на локлана самоуправа 

- ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од 

Програмата; 

- преку локалните средства за јавно информирање и месните zaednici врши информирање за 

работата на службата за зимско одржување. 

 

3.4. Надзорен  in`ener so soodvetno  ovlastuvawe 

      Dogovorniot  organ  so re{enie imenuva  nadzoren  in`iner so soodvetno  va`e~ko 

ovlastuvawe со кое ги определува i работните задачи i obvrski при реализацијата на 

Програмата за организарење и функционирање на службата за зимско одржување на подрачјето 

на општина Mavrovo i Rostu{a за zimska  сезоната  2019/2020 година. 

Надзорниот in`ener ги врши следните работи: 

- ја следи работата на ekonomskiot  operator и за тоа изготвува комплетна техничка 

документација; 

- врши координација со органите и телата на sоветот на општина Mavrovo i Rostu{e, со 

РЦУК-Gostivar , подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи и други 

учесници, претпријатија, заедници и граѓани; 

-odobruva налог за работа на  ekonomskiot  operator на коj ќе му бидat доверенi 

predmetnite работi, a po predhodna soglasnost od dogovorniot  organ 

- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата. 

 

3.5. Други учесници 

3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира 

сообраќајот во новонастанатите состојби на региналните и локалните патишта во општина 

Mavrovo i Rostu{eи секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се 

овозможило непречено чистење на истите. 

3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката 

за одржување на комунален ред на подрачјето на општина Mavrovo i Rostu{e, во делот на 

отстранување на снегот и мразот,  преку инспекциските служби. 
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3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Gostivar доставува извештаи 

(дневни, тродневни, неделни и месечни) за временските услови до: општина Mavrovo i 

Rostu{e, ekonomskiot  operator на коj mу  e доверена работата и ovlasteniot надзорen 

in`ener. 

3.5.4. Подрачното одделение на ЕВН  -AД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на 

снегот од надворешните електроинсталации. 

3.5.5. Подрачното одделени е на Македонските телекомуникации –АД Скопје ги презема 

потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации. 

3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на 

граѓаните (училишта, амбуланти,железнички премини, бензиски пумпи, гробишта и сличнио 

бјекти) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овиео 

бјекти и простории. 
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3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни 

згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници, ресторани и сл.објекти) 

преземаат мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие  објекти. 

3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите домови. 

За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за 

комунален ред. 

 

3.6. Iznos  na finansiski  sredstva za realizacija na  programata  i  nivna raspredelba 

Vkupno  planiranite   finansiski  sredstva  za realizacija na programata  se 

proektiraat vo  iznos  od  3.500.000,00  denari.  

Rabotniot  efektiven  ~as spored koj  }e mu se  vr{i  isplata  na izbraniot  najpovolen  

ekonomski  operator  soglasno  Zakonot za javni  nabavki  (СлужбенвесникнаРМбр. 

136/07, 130/08, …) , iznesuva  2.500, 00  denari.  

Vkupnite efektivni  rabotni  ~asovi ,pozicii i vkupnata  finansiska  konstrukcija  ke 

se utvrdat   vo: grade`en  dnevnik , grade`a kniga, i zavr{na  situacija  potpi{ani  od  

nadzoren  in`ener so  soosdvetno  va`e~ko  ovlastuvawe  izdadeno  od  nadle`en   organ  

imenuvan  od  lokalnata  samouprava , i zaverena   zavr{na situacija  od  dogovorniot  

organ t.e. Op{tinata .      

 

4. Prilozi 

4.1. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

 

Локални патишта и улици на територијата на општина Mavrovo i Rostu{e од прв и втор 

приоритет: 

 

Del 1 od nabavkata  A/ Dolno rekanski  region 

 

R. 
b. 

 
Vid  na  delnica  i 

 
Prioritet  i  opis na  delnica 

Prioritet Vkup. 

Ç   ÇÇ 
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vid na kolovoz km km km 

1 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Skudriwe(  reg.pat R1 202 
do.s.Skudriwe)  

 
3.5 

  
3.5 

2 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Skudriwe nov  pat( reg.pat R1 202 
do.s.Skudriwe)  

 
3.0 

  
3.0 

2 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Jan~e (od reg.pat R1 202 do. s. 
Jan~e)  

 
0.5 

  
0.5 

3 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Vidu{e (od reg.pat R1 202 do. s. 
Vidu{e)  

 
3.0 

  
3.0 

4 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Prisojnica(odreg.patR1 202 
do.s.Prisojnica  

 
3.0 

  
3.0 

5  
Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Axievci (od reg.pat R1 202 do s. 
Axievci, gorno malo, raskr na lok 
pat zaPrisojnica)  

 
 
2.0 

  
 
2.0 

6 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Velebrdo (od nad ps Rostu{e 
do.s.Velebrdo, do OU preku 
grobi{tata)  

 
 
1.5 

  
 
1.5 

7 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Trebi{te(od kaj f-ka vo 
s.Velebrdo do. s.Trebi{te,stara i 
nova xamija, pare~kovci)  

 
 
3.5 

  
 
3.5 

8  
Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

s.Bitu{e (od  mostot na lp za 
s.Velebrdo 
do. s. Bitu{e)  

 
 
2.0 

  
 
2.0 

9 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.@irovnica(od reg.patR1 202do 
s.@irovnica, gorno malo i 
policiska stanica) 

 
 
3.5 

  
 
3.5 

10 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Vrbjani (od reg.pat R1 202 do .s. 
Vrbjani)  

 
6.0 

  
6.0 

11 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
manas.Big.(od reg.pat R1 202 
do.s.mans.Big.) 

 
 1.5 

 
 

 
1.5 

 
 

12 
 

Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Rostu{e(od reg.pat R1 202 
do.sRostu{e., do nad policiska 
stanica Rostu{e) 

 
1.5 

  
1.5 

V K U P N O 34.5  34.5 

 

mailto:s.@irovnica
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Del 2 od nabavkata  B/ Gorno  rekanski i Mavrovski  region 

 

R. 
b. 

 
Vid  na  delnica  i 
vid na kolovoz 

 
Prioritet  i  opis na  delnica 

Prioritet Vku
p. Ç   Ç

Ç 

km km km 

1 Lokalen  pat,  
kolovoz od asvalt 

 
s.Sence (od reg.pat R1 202 do.s. 
Sence)  

 
 

 
2.7 

 
2.7 

2 Lokalen  pat,  
kolovoz od, asvalt 
tampon 

 
s.Nistrovo (od reg.pat R1 202 do 
s.Nistrovo ( i do s.@u”we-edna{)) 

 
 
6.4 

  
 
6.4 

3  
Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Volkovija (od reg.pat R1 202 do 
s.Volkovija)  

 
 
2.4 

  
 
2.4 

4 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Beli~ica (od s.Volkovija 
do.s.Beli~ica, samo edna{) 

 
3.6 

  
3.6 

5 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Cerovo (od mag.pat A 2 do 
s.Cerovo)  

 
2.0 

  
2.0 

6 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz, 
tampon 

 
s.Duf (od reg.patR1 202do ^ajane 
s.Duf) 

 
 

 
5.8 

 
5.8 

7 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Sretkovo (od mag.pat A 2 do 
s.Sretkovo)  

 
 

 
3.0 

 
3.0 

8 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.n.Selo (od mag.pat A 2 do s.n.Selo )  

 
0.5 

  
0.5 

9 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
s.Vrben (od reg.patR1 202 do s.Vrben)  

 
6.0 

  
6.0 

1
0 

Lokalen pat,  
asvalten  kolovoz 

Mavrovi Anovi( od reg.pat R1 202-
kru`en tek: Mak pat-ps Mav Anov- 
Op{tina  organ edinici : Odelenija 
za ins nadzor i urban) 

 
 
 
0.5 

  
 
 
0.5 

1
1 

Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 Mavrovi Anovi( od reg.pat R1 202-
crkva  do  zdrastvena ambulanta 
Mavrovi Anovi) 

 
0.1 

  
0.1 

1
2 
 

Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 s.Mavrovo(kru`en  tek : hotel 
Rade(kaka~ka  reka) do ou Den Dej  
s.Mavrovo)) 

 
1.7 

  
1.7 

1
3 

Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 s.Mavrovo( restoran Glamur 
s.Mavrovo do parking hot Fer{ped) 

 
0.3 

  
0.3 

1
4 

Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 s.Mavrovo( restoran Glamur 
s.Mavrovo do parking hot Fer{ped) 

 
 

 
0.5 

 
0.5 

V K U P N O 23.5 12.0 35.5 

mailto:s.@u
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R E K A P I T U L A R 

 

 

Зимското 

одржување на локланите патишта и улици на територијата на општина Mavrovo i 

Rostu{a кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни 

случаеви и po predhodno barawe   i  soglasnost  na  dogovorniot  organ . 

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе се објави во 

Сл.гласник на општинаta.  

 

Broj __-___ /__                                                   Sovet na op{tina  Mavrovo i Rostu{e 

Data __.__. 2018 

                                                                                                      Pretsedatel                                                             

                                                                                                           ________________________ 

                                                                                                                 Alil Alili   s.r. 

     

110. 
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 зимско 

одржување на локалните патишта на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за зимско 

одржување на локалните патишта на ЈПКД  “Маврово”  од Маврови Анови  број 08- 

 

Pozicij
a 

Region Prioritet 
 

Vkupno 

Ç   ÇÇ 

km km   km 

A Dolno rekanski 34.5  34.5 

B Gorno  rekanski-       
Mavrovski 

23.5 12.0 35.5 

            VKUPNO 58.0 12.0 70.0 
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174/24  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/22                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за зимско одржување на локални патишта на 

ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови  

 

Член 1 

 Се одобруваат  финансиски средства во износ од 480.000,оо денари на ЈПКД  

“Маврово”  од Маврови Анови за зимско одржување на патиштата во Мавровскиот 

регион во сезоната 2018/19 година. 

 

Член  2 

 Финансиските средства се доделуваат  врз основа на поднесено писмено барање 

од 06.05.2019 година oд страна на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови. 

 

Член 3 

 Средствата од став 1 од оваа Одлука  ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2019 година на сметка на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови. 

  

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.08-174/24                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

111. 
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  
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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 

реконструкција на мост во село Бибај 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства  за реконструкција 

на мост во село Бибај -  број 08-174/25  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.        

 
Бр.09-177/23                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за реконструкција на  мост  

Во село Бибај 

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски срества во износ од  115.000,оо   денари   за 

реконструкција на  мостот во село Бибај. Средствата се обезбедуваат во градежни 

материјали. 

Член  2 

 Финансиските средства се доделуваат  врз основа на поднесено писмено барање  

од група граѓани од село Бибај – Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на Општината за 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.08-174/25                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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112. 
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 

кофинансирање на проект врз основа на склучен договор за ЕУ ИПА Гранд  со број 

ИСИП/ИПА/25 од програмата за подобрување на општинските услуги – изградба на 

општинска зграда. 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

кофинансирање на проект врз основа на склучен договор за ЕУ ИПА Гранд со број  

ИСИП/ИПА/25 од програмата за подобрување на иоштинските услуги – изградба на 

општинска зграда -  број 08-174/26  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.      

 
Бр.09-177/24                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
     

Врз основа на член22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. 

Весник на РМ бр.05/2002), а во согласност со член 25 став 1, точка 42 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (Сл. Гласник на Општина Маврово и Ростуше со бр. 

03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 и 05/2019 година) Советот на Општина Маврово и 

Ростуше на седницата одржана на ден 18.05.2019година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А  

За одобрување на финансиски средства за кофинансирање на проект врз основа на 

склучен Договор за ЕУ ИПА Гранд со број МСИП/ИПА/25 од програмата за подобрување 

на општинските услуги – Изградба на општинска зграда 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува коофинансирање на проект во износ од 1.612.726 

денари врз основа на склучен Договор за ЕУ ИПА Гранд со број МСИП/ИПА/25 од 

програмата за подобрување на општинските услуги – Изградба на општинска зграда 

Согласно член 9.2 од Договорот за Гранд склучен помеѓу Општина Маврово и 

Ростуше и Министерство за финансии со наш бр. 03-216/1од 01.07.2016 година, 

Општината има обврска да гo коофинансира износот над 260.000 евра одобрени 

финансиски средства согласно овој Договор. 

Вкупно фактурирани извршени градежни работи изнесуваат  17.521.161 денари, 

од кои 15.908.435 се средства обезбедени со Договорот за Гранд, додека разликата 

од1.612.726 денари се сопствени средства на Општината. 
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Член 2 

Средствата утврдени со Член 1 од оваа Одлука ќе бидат префрлени на следата 

денарска сметка: Корисник Општина Маврово и Ростуше, ЕМБС 5987369, Број на 

сметка на корисник 744014024078520, Приходна шифра 742144, Програма 00 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесувње, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ 

 
   

Бр.08-174/26                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

113. 
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 измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година  број 08-174/27  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/25                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

О  Д Л У К А 
За измена на распоретот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година 
Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово 
и Ростуше за 2019 година на следниот начин: 
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Бр.08-174/27                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
114. 
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 определување реони за запишување на ученици во 

ООУ “Блаже Конески” – Скудриње со подрачните паралелки во селата Присојница и 

Аџиевци. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  определување реони за запишување на ученици во 

ООУ “Блаже Конески” – Скудриње со подрачните паралелки во селата Присојница и 

Аџиевци  број 08-174/28  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - 

мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/26                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 19, став 1, точка 3 од Законот за основно образование (“Сл. 

Весник  на Република Македонија” бр.103/2008, 33/2010, 116/2010/, 156/2010, 18/2011, 

42/2011, 51/2011, 6/2012,   100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 

98/2015  и  член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ број  

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА      

464990 Други Трансфери 

1.180.000 0 0 0 0 

     

ЕА0 
КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА 
ОПШТИН      

481220 
Набавка или нова изградба 
на деловни објекти -380.000 0 0 0 0 

       

Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ      

421110 

Електрична енергија 

-800.000 0 0 0 0  

       

  0 0 0 0 0 
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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  18.05.2019 година  ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За определување реони за запишување на  ученици во ООУ “Блаже Конески” – 

Скудриње со подрачните паралелки во селата Присојница и Аџиевци 

 

Член 1 

ООУ “Блаже Конески” – Скудриње ќе ги запишува учениците кои се  родени и живеат на 

територијата на с.Скудриње од прво до деветто одделение на македонски наставен 

јазик.  

Член 2 

 

Во подрачната паралелка “Блаже Конески”  во с.Присојница ќе ги опфаќа учениците од  

МЗ – Присојница од прво до петто одделение на македонски наставен јазик. 

 

Член 3 

Во подрачната паралелка “Блаже Конески” во с.Аџиевци ќе ги опфаќа учениците од МЗ 

– Аџиевци од прво до петто одделение на македонски наставен јазик. 

 

Член 4 

Доколку во училиштето се пријават лица, кои привремено живеат на територијата на МЗ 

– Скудриње, Присојница или Аџиевци, учениците ќе бидат запишани во училиштето, 

согласно законските прописи за основно образование. 

 

Член 5 

Оваа Одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник  на Општина Маврово и Ростуше” а 

ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 

Бр.08-174/28                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

115. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на средства во градежни материјали 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на средства во градежни материјали  број 

08-174/29  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.         

 
Бр.09-177/27                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   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 износ од 17.000,оо денари во градежни 

материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот -   

П.З.У. Аптека “Алма” од село Жировница. 

 

Член  2 

Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на 

П.З.У.  Аптека” Алма” од село Жировница од 18.02.2018 год. А со цел изработка на 

ограда и внатрешно уредување  а  за побезбедно чување на лековите.   

 

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.08-174/29                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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116. 

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 

 

Е ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување  број 08-

174/30  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/28                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   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: 6.000,оо  денари за лекување на  Сенада 

Исоска од с. Могорче. 

Член  2 

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

16.04.2019 година. 

 Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2019 година на трансакциона сметка на  Сенада Исоска  број: 

200002433797892   која се води во  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.08-174/30                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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117. 

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 доделување на парична помош за лекување на Мино 

Анѓелкоски 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Мино 

Анѓелкоски  број 08-174/31 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 

- мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.         

 
 

Бр.09-177/29                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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 18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Мино Анѓелкоски 

 

Член 1 

 На Мино Анќелкоски од Гостивар  му  се одобрува  парична помош во износ од 

6.000,оо денари за лекување. Врз основа  на поднесено писмено барање  од 20.04.2019 

година. 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2018 година. На трансакциска сметка на барателот број 

370000024098223.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-174/31                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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118. 

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 доделување на парична помош на социјално 

загрозено семејство 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на социјално загрозено 

семејство  број 08-174/32  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 

- мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          
    

Бр.09-177/30                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за социјално загрозено семејство 

 

Член 1 

 На  Мемед Мамути  од с.Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше му  се 

одобрува  парична помош во износ од  5.000,оо  денари во прехрамбени артикли  на 

социјално загрозено семејство. Врз основа на поднесено писмено барање  од  

11.03.2019 година. 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-174/32                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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119. 

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 во градежни 

материјали за изградба на Џамија во село Ничпур 

 

СЕ   ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош во градежни 

материјали за изградба на Џамија во село Ничпур -  број 08-174/33  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 

година.          

 
Бр.09-177/31                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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    

18.05.2019  година, ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош во градежни материјали за изградба на џамија во 

село Ничпур 

 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во градежни материјали вреднос  од  60.000,00  

денари за потребите на Месна Заедница во село Ничпур која има отпочнато активности 

за изградба на џамија. 

Член  2 

  Градежните материјали од став 1, на оваа Одлука  се одобруваат врз основа на 

поднесено писмено барање од Месна Заедница село Ничпур од 11.03.2019 година. 

 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр.08-174/33                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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120. 

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  доделување на финансиска помош на Црквата Св. 

Богородица од с.Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Црквата  Св. 

Богородица од с.Ростуше -  број 08-174/34  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/32                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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 година, Советот на Општината на 

седницата одржана на ден 18.05.2019  година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црквата  Св. Богородица од с.Ростуше 

 

Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во износ од  30.000,оо  денари за фреско – 

сликарство на возобновениот црковен храм во с. Ростуше. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член  2 

 Паричната помош од став 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на 

поднесено барање од 22.04.2019 година од Ваковскиот одбор при Црквата 

Св.Богородица –Ростуше. 

 Средствата ќе бидат уплатени на МПЦ ОА, Ростуше со жиро-сметка  

250026000087594  Шпаркасе Банка  со цел на дознака: донација за црквата. 

 Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

Бр.08-174/34                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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121. 

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 доделување на парична награда за освоено Прво 

место на Државен натпревар 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична награда за освоено  Прво место 

на Државен натпревар  број 08-174/35  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/33                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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/, Член 34, став 8 од Законот за основно образование (“Службен весник 

на РМ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 

100/2012,  24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,10/2015,98/2015,145/2015,а во 

согласност со член 15, став 1, точка 5 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична награда за освоено прво место на Државен  натревар 

 

Член 1 

 На  РАМАДАНИ  БЕШИР   наставник по музичко воспитување и образование во 

ООУ “Блаже Конески” му се доделува награда во износ од:  12.000,оо  за освоено ПРВО 

место на Државен натпревар на оркестри и бендови за Основно и Средно образование 

– Скопје 2019. 

Член 2 

 Паричната помош  се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

13.05.2019 година а врз основа на член 34, став 8  од Законот за основно образование,  

од страна на Директорот на ООУ “Блаже Конески” од с.Скудриње. 

 Средствата  од став 1 на оваа Одлука  ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2019 година на трансакциона сметка 200001378971198  Стопанска  Банка.  

  

Член  3 
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Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 

ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-174/35                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

122. 

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 доделување на парична помош за лекување на Џемил 

Салиу 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Џемил 

Салиу  број 08-174/36  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - 

мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.      

 
Бр.09-177/34                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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 18.05.2019    година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Џемил Салиу 

 

Член 1 

 На Џемил Салиу од село Врбјани – Општина Маврово Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од  10.000,оо  денари за лекување. Врз основа  на поднесено 

писмено барање  од 16.05.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. Средствата ќе се исплатат на трансакциска сметка на 

Џемил Салиу. 
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Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-174/36                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
    

123. 

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 доделување на парична помош за лекување на Елвир 

Беќири 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Елвир 

Беќири -  број 08-174/37  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - 

мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.       

 
Бр.09-177/35                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019    година, ја 

донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Eлвир Беќири 

 

Член 1 

 На Елвир Беќири од с.Ростуше – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од  15.000,оо денари за лекување на неговиот татко Исмет 

Беќири. Врз основа  на поднесено барање од 17.04.2019 годинма  и медицинска 

документација. 

Член  2 
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Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-174/37                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 

18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
    

124. 

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 доделување на парична помош на Зулал Рамадани 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Зулал Рамадани -   

број 08-174/38  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата 

седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/36                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Зулал Рамадани 

 

Член 1 

 На Зулал Рамадани од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во износ од  40.000,оо  денари за лекување на неговата ќерка 

Рамизе Рамадани. Врз основа на поднесено барање од 13.02 2019 година и медицинска 

документација - за покривање на трошоци  за медицински третман направени од 

каснување на куче скитник. 

Член  2 
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Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На  трансакциска сметка на  Зулал Рамадани татко на 

Рамизе Рамадани, број  200001795125739  која се води во Стопанска банка АД – Скопје. 

  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-174/38                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

125. 

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 доделување на парична помош на Изеир Курто 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Изеир Курто -   број 

08-174/39  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/37                                                                            Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Изеир Курто 

 

Член 1 

 На Изеир Курто од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше  му се 

одобрува  парична помош во износ од 40.000,оо  денари за лекување на неговата 

сопруга Сабире Курто. Врз основа на поднесено писмено барање и медицинска  
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документација за покривање на трошоци направени  за медицински третман поради 

каснување од куче скитник. 

Член  2 

 Средствата од член 1, Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. Врз основа на поднесено писмено барање од 28.02.2019 

година на трансакциска сметка на  Изеир Курто сопруг на Сабире Курто,  број 

200003223119678 – Стопанска банка АД – Скопје.  

 

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 
    

Бр.08-174/39                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

126. 

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 доделување на парична помош за лекување на Африм 

Сефедини 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Африм 

Сефедини -   број 08-174/40  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

Бр.09-177/38                                                                            Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Африм Сефедини 

Член 1 
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На Африм Сефедини од село Врбајане Општина Маврово и Ростуше му  се одобрува  

парична помош во износ од 20.000,оо  денари за лекување на неговото дете Арлинд 

Сефедини. Врз основа на поднесено писмено барање од 10.05.2019 година и 

медицинска документација. 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-174/40                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

127. 

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 доделување на парична помош  за лекување на  

Фадил  Рамадани 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Фадил 

Рамадани -   број 08-174/41   што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

Бр.09-177/39                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Фадил Рамадани 

 

Член 1 
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На Фадил Рамадани од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од  6.000,оо   денари за лекување. Врз основа на поднесено 

писмено барање од 07.05.2019 година и медицинска документација.  

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на барателот број  

2707000492979.68  која се води во ХАЛКБАНК.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-174/41                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
    

128. 

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 доделување на парична помош за спонзорство 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за спонзорство -   број 

08-174/42  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

Бр.09-177/40                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 20.000,оо  денари на Клуб за Биатлон 

и Нордиски  Дисциплини  “МИРНА ДОЛИНА”  -  МАВРОВО.  Паричната помош се 

одобрува за подобри подготовки, опрема и преставување на нашиот крај и нашата 

држава на престојните натпревари. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање. 
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Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година на 

трансакциона сметка  300120000047851 – Комерцијална банка. 

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.08-174/42                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
129. 

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 доделување на парична помош за лекување на Мурати Мелија 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Мурати Мелија -  

број 08-174/43   што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/41                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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 18.05.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Мурати Мелија 

Член 1 

 На Мурати Мелија од село Врбјани општина Маврово и Ростуше и се одобрува  парична 

помош во износ од 6.000,оо  денари за лекување. Врз основа на поднесено писмено барање  од 

14.03.2019 година и медицинска документација. 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на барателот број 370076307592107  

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-174/43                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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130. 

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 доделување на парична помош за лекување на Зунуни 

Кабир 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Зунуни 

Кабир -  број 08-174/44  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - 

мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/42                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019    година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  ЗУНУНИ КАБИР 

Член 1 

 На Зунуни Кабир од село Присојница Општина Маврово и Ростуше  му се 

одобрува  парична помош во износ од 30.000,оо денари за лекување. Врз основа  на 

поднесено писмено барање и медицинска документација. 

 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка број  xxxxxxxxxxxxx 

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-174/44                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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131. 

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 спонзорство 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство -   број 

08-174/45  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница 

одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/43                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 100.000,оо денари на  Летечки  Клуб  

“КОНДОР” како Генерален покровител на Параглајдерскиот Европски Куп во прецизно 

слетување “Mavrovo Open 2019”  (Paragliding European Accuracy Cup 2019). 

 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

02.04.2019 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година на 

трансакциона сметка  370081100184985  ЕУРО СТАНДАРД БАНКА. 

  

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.08-174/45                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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132. 

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 доделување на парична помош  за  социјално 

загрозено семејство 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за социјално загрозено 

семејство -   број 08-174/46  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 година.          

 
Бр.09-177/46                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за социјално загрозено семејство 

 

Член 1 

 На Муса Ариф од село Присојница – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во износ од 10.000,оо  денари за финансиска помош на 

социјално загрозено семејство. Врз основа на поднесено писмено барање од 17.04.2019 

година. 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на барателот број 

370000020808468 ЕУРОСТАНДАРД БАНКА. 

 

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-174/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
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133. 

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 за Месна Заедница село Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни 

материјали за Месна Заедница село Ростуше  -  број 08-174/47  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 27 - мата седница одржана на ден 18.05.2019 

година.     

 
Бр.09-177/45                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
21.05.2019 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  18.05.2019   година, ја 

донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства во градежни материјали за Месна Заедница 

село Ростуше 

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства во износ од 60.000,оо денари во градежни 

материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот.  

 

Член  2 

Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на 

Месната Заедница од село Ростуше а ќе бидат наменети за изградба на потпорен зид 

во Центарот на селото. 

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 
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Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 

ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-174/47                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
18.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 

С О Д Р Ж И Н А 

 
89. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.   

Ростуше………………………………………………………………………………………..195 
90.  Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ..........................................................................................................  196 
91. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ............................................................................................................ 197 
92. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ……………………………………………………………………………...  198 
93. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ............................................................................................................. 199 

94. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ...  …………………………………………………………………………… 200 

95. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ............................................................................................................  202 

96. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ...........................................................................................................  203 

97. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ...........................................................................................................  204 

98. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ............................................................................................................ 206 

99. Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  …………………………………………………………………………....... 207 

100.Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка 

       планска документација  ………………………………………………………………....... 208 

101.Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ..............................................................................................................209 

102.Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка 

планска документација  ............................................................................................. 210 

103.Одлука за Вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка 

планска документација  ............................................................................................. 212 

104. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел  од УПС за 

       с.Лазарополе  ............................................................................................................. 213 

105.Одлука за вклопување на објект во идна урбанистичко планска документација  214  

106.Одлука за поставување на урбана опрема за потребите на Општина Маврово и 

Ростуше……………………………………………………………………………………..  215 



 

62 

 

107.Одлука за одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската 

администрација  ………………………………………………………………………….. 216 

108.Одлука за одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската   

администрација…………………………………………………………………………….  217 

109.Заклучок за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 

2019/20 година ………………………………………………………………………….….. 219 

110.Одлука за одобрување на финансиски средства за зимско одржување на 

локалните патишта на ЈПКД  “Маврово”  од Маврови Анови  …………………….. 228 

111.Одлука за одобрување на финансиски средства  за реконструкција на мост во село 

Бибај ……………………………………………………………………………………..….. 230 

112.Одлука за одобрување на финансиски средства за кофинансирање на проект врз 

основа на склучен договор за ЕУ ИПА………………………………………………...  231 

113.Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година…………………………………………………………………... 232 

114.Одлука за  определување реони за запишување на ученици во ООУ “Блаже 

Конески” – Скудриње…………………………………………………………………….… 233 

115. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Зунуни Кабир ……..  234 

116. Одлука за одобрување на парична помош за спонзорство………………………… 236 

117. Одлука за доделување на парична помош за социјално загрозено семејство ... 237 

118. Одлука за доделување на парична помош на социјално загрозено семејство .. 238 

119. Одлука за одобрување на финансиска помош во градежни материјали за изградба 

на Џамија во село Ничпур………………………………………………………………..  239 

120.Одлука за доделување на финансиска помош на Црквата  Св.Богородица од 

с.Ростуше …………………………………………………………………………………..  240 

121.Одлука за доделување на парична награда за освоено  Прво место на Државен 

натпревар ……………………………………………………………………………….….  241  

122. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Џемил Салиу……..   242 

123. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Елвир Беќири ….…  243 

124. Одлука за доделување на парична помош на Зулал Рамадани …………………  244 

125. Одлука за доделување на парична помош на Изеир Курто ………………………  245 

126. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Африм Сефедини.. 246 

127. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Фадил Рамадани … 247 

128. Одлука за доделување на парична помош за спонзорство ……………………….. 248 

129. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Мурати Мелија…… 249 

130. Одлука за доделување на парична помош за лекување на Зунуни Кабир…….  250 

131. Одлука за одобрување на парична помош за спонзорство ……………… ……… 251 

132. Одлука за доделување на парична помош за социјално загрозено семејство.. 252 

133. Одлука за одобрување на финансиски средства во градежни материјали за 

        Месна Заедница село Ростуше ……………………………………………………….  253  

 

ИЗДАВА И УРЕДУВА СЛУЖБА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 


