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74. 
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 

Урбанистичкиот план за с.Тресонче 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од 

Урбанистичкиот план за с.Тресонче–  број 08-153/3 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 26 – тата седница одржана на ден 03.05.2019 година. 

 
Бр.09- 161/1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 
199/14,44/15,193/15,31/16,163/16,64/18,168/18), член 34 точка 6 од Статутот на 
Општината Маврово и Ростуша(„Сл. гласник“ бр:03/2015) а во врска со член 2,став 
1,алинеа 5   од Правинокот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во 
урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на 
Општината Маврово и Ростуше донесе: 

ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Урбанистичкиот план за с.Тресонче 

Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот 
план  за с.Тресонче,  

Кон оваа измена се пристапува кон измена по иницјатива на Општината Маврово 
и Ростуша. 

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко 
планска документација за с.Тресонче , 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  56/11, 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 менување на просторот за Урбанитичкиот план,  
каде што според сегашната намена на просторот предвидена е Зона за Задруга , а со 
одлуката се врши пренамена на просторот во зона ДП ( деловен простор) . 

Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на земјиштето на КП. бр.343 КО Тресонче и 
КП бр.342/4 КО Тресонче. 

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. 

 
Бр.08-153/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
75. 
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 измени и дополнувања на завршната сметка на 

буџетот на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2018 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измени и дополнувања на завршната сметка на буџетот  

на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2018 година - број 08-153/4 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 26 – тата седница одржана на ден 03.05.2019 година. 

Бр.09-161/2                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 год.                                                                                      Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                       Медат Куртовски  с.р. 
 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАВРШНА    СМЕТКА На Буџетот на единицата на 

локална самоурава МАВРОВО И РОСТУШЕ  за 2018 година 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ“,  05/2002) и член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.61/04, 96/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 

209/2018), Советот на Општина Маврово и Ростуше на дваесет и шестата седница одржана на 

ден 03.05.2019 година, ги донесе следните измени и дополнувања на  
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 ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА 

ЕЛС МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

Член 1 

 Членот 1 се менува и гласи: 

“Член 1 

 Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Маврово и Ростуше 

за 2018 година се состои од: 

 

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                     

                                                                  168.127.000                143.725.967 

 

Даночни приходи                                     26.680.000                          25.526.570 

Неданочни приходи                                   1.767.000                            1.992.677 

Капитални приходи                                    6.050.000                            4.610.306 

Приходи од дотации                                81.500.000                          78.945.000 

Приходи од трансфери                           32.425.000                           29.097.214 

Приходи од донации                                18.350.000                            3.554.200 

 

2. ВКУПНИ РАСХОДИ                             166.227.000                     120.741.802 

 

Од утврдени намени                                163.965.000                     120.191.918 

Расходи од резерви                                     1.100.000                            549.884 

 

3. СУФИЦИТ                                               1.900.000                        22.984.165 

 

4. ФИНАНСИРАЊЕ                                    -1.900.000                      -22.984.164 

 

Прилив                                                                       0                        -21.121.145 

Домашно задолжување                                            0                                         0 

Странски заеми                                                         0                                         0 

 Депозит                                                                                               -21.121.145 

Одлив     Отплата на главница                  1.900.000                           1.863.020 

Член 2 

 Во членот 2, став 3, бројот “85.150“ се менува со бројот “209.420“. Ставовите 4 и 5 се 

бришат, а после ставот 3 се додава нов став кој гласи: 

“Салдото на 31.12.2018 година на сметките за Донации изнесува 611.497 денари 

и се пренесува во наредната година на сметка Донации на Општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година, и истите ќе се користат строго наменски.“ 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗИРАНО 



 

5 

 

  09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.175 

Член 3 

 Се овластува Советот на Општина Маврово и Ростуше да донесе пречистен текст на 

Завршна сметка на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2018 година. 

 

Член 4 

 Оваа измена заедно со пречистениот текст на Завршната сметка за 2018 година ќе бидат 

објавени во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ“,  05/2002) и член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.61/04, 96/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 

209/2018), Советот на Општина Маврово и Ростуше на дваесет и шестата седница одржана на 

ден 03.05.2019 година, донесе следниот пречистен текст на 

 

З А В Р Ш Н А Т А   С М Е Т К А 

НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

Член 1 

 Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Маврово и Ростуше 

за 2018 година се состои од: 

 

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                        

                                                                     168.127.000                      143.725.967 

 

Даночни приходи                                    26.680.000                         25.526.570 

Неданочни приходи                                  1.767.000                           1.992.677 

Капитални приходи                                   6.050.000                           4.610.306 

Приходи од дотации                               81.500.000                         78.945.000 

Приходи од трансфери                           32.425.000                         29.097.214 

Приходи од донации                               18.350.000                           3.554.200 

2. ВКУПНИ РАСХОДИ                               166.227.000                      120.741.802 

 

Од утврдени намени                              163.965.000                     120.191.918 

Расходи од резерви                                  1.100.000                             549.884 

3. СУФИЦИТ                                                  1.900.000                        22.984.165 

 

4. ФИНАНСИРАЊЕ                                      -1.900.000                      -22.984.164 

 

 

Прилив                                                                     0                        -21.121.145 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗИРАНО 
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  Домашно задолжување                                        0                                         0 

  Странски заеми                                                     0                                         0 

 Депозит                                                                   0                       -21.121.145 

Одлив                                                         1.900.000                          1.863.020 

 Отплата на главница                               1.900.000                          1.863.020 

 

Член 2 

Салдото на 31.12.2018 година на сметката на основниот Буџет изнесува 

42.916.699 денари и се прнесува во наредна година на сметката на основниот Буџет на 

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, a истите ќе се користат строго наменски. 

 Салдото на 31.12.2018 година на сметата Наменски дотации изнесува 6.222.662 

и се пренесува во наредната година на смеката Наменски дотации на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година, а истите ќе се користат строго наменски. 

Салдото на 31.12.2018 година на сметката Самофинансирачки активности 

изнесува 209.420 денари и се пренесува во наредната година на сметка 

Самофинансирачки активности на Општина  Маврово и Ростуше за 2019 година, истите 

ќе се користат строго наменски. 

Салдото на 31.12.2018 година на сметките за Донации изнесува  611.497 денари 

и се пренесува во наредната година на сметка Донации на Општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година, и истите ќе се користат строго наменски. 

 

Член 3 

Планираните и остварените приходи по изводи и видови, односно планираните и 

извршените расхди по основни намени се искажани во булансите на приходи и расходи 

на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година и во 

Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација. 

Член 4 

Во Посебниот дел на Заршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2017 година се прикажуваат расходите по програми, потпрограми по сметки 

и ставки. 

Член 5 

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 

2018 година се објавува во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08153-/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
   

76. 
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: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот 

на Општина Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Статутарната Одлука за изменување и дополнување на 

Статутот на Општина Маврово и Ростуше -  број 08-153/5 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 26 – тата седница одржана на ден 03.05.2019 година. 

 
Бр.09-161/3                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 
     

Врз основа на член 7 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ, бр.05/2002) и член 70 и член 135 од Статут на Општина 

Маврово и Ростуше (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр.03/2006, 

06/2008, 13/2010, 11/2014 и 03/2015), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 

седницата одржана на ден 03.05.2019 година, ја донесе следната  

 СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

За изменување и дополнување на Статут на Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

 Во членовите 7, 24, 67, став 1, точка 6,  Член 69 и 128 од Статут на Општина 

Маврово и Ростуше (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр.03/2006, 

06/2008, 13/2010, 11/2014 и 03/2015), помеѓу зборовите “Република“ и “Македонија“ се 

додава зборот “Северна“. 

Член 2 

 Во членот 52-б, став 1, наводниците и точката на крајот на реченицата се бришат 

и се додаваат зборовите “во насока на:“ 

Член 3 

 Во членот 53, став 1 се додаваат две нови алинеи, алинеа 8 која гласи “Комисија 

за еднакви можности на жените и мажите“ и алинеа 9 која гласи “Комисија за 

унапредување на правата на пациентите“, а во ставот 2 алинеата 3, “Комисија за 

родова еднаквост на половите“ се брише, во алинеата 5 после зборовите “шумарство и“ 

се додава збоорот “сточарство“. 

Член 4 

Во членот 65, став 1 зборот “државен“ се менува со зборот “административен“, во 

ставот 2 зборовите “Закон за државни службеници“ се менуваат со зборовите “Законот 

за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор“, а во  
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ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите “и Законот 

за вработените во јавниот сектор.“ 

Член 5 

 Во членот 68, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите 

“во согласност со закон.“ 

Член 6 

Членот 137 се брише. 

Член 7 

 Се овластува Комисијата за статут и прописи при Советот на Општина Маврово и 

Ростуше да утврди пречистен текст на Статут на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 8 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-153/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

77. 

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

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за Верификација на мандатот на членовите на Советот и 

Преседателот на Месна Заедница село Нистрово 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Верификација на мандатот на членовите на Советот и 

Преседателот на Месна Заедница село Нистрово -  број 08- 153/6  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26 – тата седница одржана на ден 03.05.2019 

година. 

Бр.09-161/4                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на 

РМ бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член  114 и 116 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше ,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  
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09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.179 

бр.03/2015/ (пречистен текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата  

единаесетта седница одржана на ден 03.05.2019 година ја  донесе следната 

  О    Д    Л    У    К    А 

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месна 

Заедница село Нистрово  

 

Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на 

новоизбраните членови во Советот и Преседателот на Месна Заедница село Нистрово 

– МЕФАИЛ ЏЕЛИЛИ,   со мандат од четири години. 

Член  2 

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-153/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
78. 
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 намена на средства од компонента  Ц “Инвестициски 

грантови” од Проектот за подобрување на општинските услуги 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за намена на средства од компонента Ц 
Инвестициски грантови од Проектот за подобрување на општинските услуги -  број 08-
153/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26 -тата седница 
одржана на ден 03.05.2019 година.          
 
Бр.09-161/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 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  03.05.2019 година 

разгледувајќи го проектот „Проект за подобрување на општинските услуги“  
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09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.180 

имплементиран од единицата МСИП при Министерството за Финансии, ја  донесе 

следната:  

О Д Л У К А 
    За намена на средства добиени од компонента Ц „Инвестициски грантови“ од 

Проектот за подобрување на општинските услуги 
 
 

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

намена на средствата во износ од вкупно 1.862.999 денари за набавка на возило 
трактор за чистење на снег и одржување на патишта. 

 
Член 2 

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

Градоначалникот на општината, архивата 

Член 3 
            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 

Бр.08-153/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                Алил Алили, с.р.. 
 
79. 
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 Кофинанситање на Проектот за подобрување на 

општинските услуги спроведуван од МСИП единицата при Министерството за финансии 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање наПроектот за подобрување на 
општинските услуги спроведуван од МСИП единицата при Министерството за финансии  

-  број 08-153/8  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26-
тата седница одржана на ден 03.05.2019 година.          
 
Бр.09-161/6                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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  09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.181 

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  03.05.2019 година 

разгледувајќи го Проектот за подобрување на општинските услуги“ спроведуван од 

МСИП единицата при Министерството за финансии, ја  донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

        За кофинансирање на Проектот за  подобрување на општинските услуги 
спроведуван од МСИП единицата при Министерството за финансии 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за 
кофинансирање со цел реализација на Проектот за подобрување на општинските 
услуги од компонентата Ц „Инвестициски грантови“- Набавка на наменско возило-
Трактор за чистење снег и одржување на патишта. 
 

Член 2 
 

          Општина Маврово и Ростуше ќе учествува во реализацијата на овој проект со 
кофинансирање во износ од 516.091 денари. 
          Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината. 

 
Член  3 

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

Градоначалникот на општината, архивата 

 
Член 4 

            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-153/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                     Алил Алили, с.р.. 
 
80. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за донесување на извештај за потрошени средства за 

изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2018 година 
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   09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.182 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на извештај за потрошени средства 

за изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2018 година -  број 

08-153/9  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26-тата седница 

одржана на ден 03.05.2019  година.          

Бр.09-161/7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 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 05/2002), 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    

03.05.2019  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на извештај за потрошени средства за изградба, одржување и заштита 

на локалните патишта и улици за 2018 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука  а врз основа на усвоената програма од Советот на Општина 

Маврово и Ростуше за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици – Советот на Општината го усвои извештајот за потрошени средства 

за изградба, реконструкција, одржување и заѓтита на локалните патишта и улици за 

2018 година 

Член  2 

  Составен дел на оваа Одлука е извештајот од Одделението за финансии. 

Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во 

“Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-153/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
    

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ЗА 

ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА 

И УЛИЦИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 Согласно усвоената програма од Советот на Општина Маврово и Ростуше за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2018 година, 

средствата се потрошени во износ и намена како што следува:  
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09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.183 

1.Изградба и реконстр.на улици и патишта .......................................................... 1.768.990 

-       Блокара Ертан – набавка на бехатон плочки............................................... 1.768.990 

2.Зимско и летно одржување на лок.патишта ..................................................... 2.067.769 

- Балкан Тоурс Ростуше................................................................................. 1.674.420 

- ТП Алфа транс ................................................................................................. .53.820 

- Радика Беќир ДООЕЛ.......................................................................................174.978 

- Еуро Конструкционе...........................................................................................54.339 

- ЈП Маврово – Маврови Анови.........................................................................110.212 

Вкупно потрошени средства за погоре наведените намени ......................... 3.836.759.00 

 

Од пристигнатите 3.542.424 ден. средства од Агенцијата на Државни патишта на 

Република Македонија за 2018 година на Општина Маврово и Ростуше, се потрошени 

повеќе средства во износ од 294.335 денари. 

                                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                                     П р е т с е д а т е л  
                                                                                                        Алил Алили, с.р.. 
81. 

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

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

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

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

донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Адел Ќ. 

Елези -  број: 08-153/10  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26 -

тата седница одржана на ден 03.05.2019  година.          

Бр.09-161/7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
07.05.2019 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  03.05.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 
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09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.184 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 50.000,oo  денари за лекување на Адел Ќ. 

Елези од село Скудриње  од Општина Маврово и Ростуше. 

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

бидат наменети за лекување и други третмани. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање  од 

страна на неговата мајка Мевлуде Елези. 

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

трансакциона сметка на Мевлуде Елези број: 270-7000503522.61  која се води во 

HALKBANK . 

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.08-153/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.05.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
82. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” број 

167/2015 (пречистен текст), член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година, број 08-398/6 од 22.12.2018 година /,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростушe” број 17/2018/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална 

самоуправа /,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше на ден 18.04.2019 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е   

За исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето  

поради стекнување на право на инвалидска пензија 

 

1. На ИСМАИЛ САЛИЈУ, од с.Требиште, со засниван работен однос на работно место 

Наставник по математика во Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше, поради здобивање 

на инвалидска пензија, на кој му престана работниот однос заклучно со 08.04.2019 година, да 

му се исплати отпремнина за престанок на вработувањето поради утврдена инвалидност од 

прва категорија во висина од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија за 

месецот во кој работникот заминал во пензија, односно во износ од 49.034,оо денари, согласно 

член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година, број 08-398/6 од 22.12.2018 година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” 

број 17/2018/.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  
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09 Мај 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.05 стр.185 

О б р а з л о ж е н и е  

Работникот Исмаилм Салију, вработен во Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” 

с.Ростуше, како наставник по математика, со Решение за престанок на работен однос 

поради стекнување право на инвалидска пензија, број 04-61/1 од 05.04.2019 година, поради 

утврдена инвалидност од прва категорија со Решение И.бр. 02200128599 од 11.04.2019 година, 

донесено од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ – стручна служба 

во Гостивар, со што се здобил со право на инвалиска пензија, согласно член 50 и член 132 од 

Законот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ ( ,,Сл.Весник на РМ број 

98/2012......132/16).  

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2018 година, број 08-398/8 22.12.2018  година /,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 17/2018/, е утврдено дека во случај на заминување на вработениот 

од општинската администрација и во локалните јавни установи во пензија му се исплатува 

двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна нето плата 

по работник во Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија. Врз 

основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право 

на жалба во рок од 15 дена од приемот на ова Решение, преку овој орган до второстепена 

комисија при Владата на РМ за решавање на прашања од областа на работните односи.  

Доставено до:                                                    

- ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше                                                  Општина Маврово и Ростуше              

- архивата на општината                                                                           ГРАДОНАЧАЛНИК 

- Oдд. за финансиски прашања                                                                 Мeдат Куртовски 

 

Број 09-140/2 

18.04.2019 год.  

 
83. 
Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.05/2002 од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше 03/2015) и член 25 од Одлука за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 год. донесена од Советот на Општина 

Маврово и Ростуше (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.12/2018), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За повраток на погрешно уплатени средства 

 

 Барањето на лицето Денче Симевски од с.Маврово, Општина Маврово и 

Ростуше, со адреса на живеење с.Маврово 1257, Маврови Анови, за повраток на 

погрешно уплатени средства со намена – трошоци за утврдување на правен статус на  
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бесправно изграден објект, во висина од 1.952,оо денари, поднесено до Општина 

Маврово и Ростуше на ден 07.05.2019 година и заведено под број 12-159/1, СЕ 

УВАЖУВА. 

 Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши повратокот на 

средствата на следната сметка и тоа: xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxx Банка АД 

Скопје, која се води на подносителот на барањето. 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 07.09.2019 година до Општина Маврово и Ростуше од страна на лицето 

Денче Симевски поднесено е барање за повраток на погрешно уплатени средства во 

износ од 1.952,оо денари, кои средства се уплатени по грешка од страна подносителот 

на ова барање, а врз основа на Заклучок за плаќање на трошоци за легализација на 

бесправен објект УП.1 Бр.10-29/19 од 05.03.2019 година на износ од 13,725.оо денари, 

а во врска со упис на барање за вклопување на бесправно изграден објект, односно 

трошоци за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект. 

 Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 15.03.2019 

година на износ од 15,677.оо денари, на сметка 100000000063095, уплатна 

сметка 84014407412, Приходна шифра и програма 733144 00, 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената сметководствено-

финансиска евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните докази и тоа: 

- Извод на промет и состојба на сметка, бр.23, за ТС 100000000063095, Сметка 

840-144-07412, назив на сметка: Надоместок за утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти, Депонент: Народна банка на РСМ, од 15.03.2019 

год. 

- Заклучок за плаќање на трошоци за легализација на бесправен објект, 

УП1.бр.10-29/19 од 05.03.2019 година, донесен од страна на Општина Маврово и 

Ростуше. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, 

односно врз основа на Изводот на промет и состојба на сметка прибавен по службена 

должност од страна на органот и од увидот во налогот за уплата ПП50 се утврди дека 

горенаведениот износ во висина од 15,677.оо денари е уплатен на сметка на 

општината на ден 15.03.2019 година. При тоа исто така се утврди дека износот кој 

требало да го плати странката бил 13,725,оо денари, видно од Заклучокот за плаќање 

на трошоци за легализација на бесправно изграден објект, но тој уплатил износ од 

15,677.оо денари, што е за 1.952,оо денари повеќе од потребното. 
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Врз основа на член 360 од Законот за облигационите односи насловен како 

Општ рок на застареност кој гласи “Побарувањата застаруваат за пет години, ако 

со закон не е определен некој друг рок на застареност“, се утврди дека правото за 

повраток на погрешно уплатените средства не е застарено од причина што не се 

поминати пет години од денот на погрешната уплата на средствата. 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и 

изведени докази се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи 

како во диспозитивот на ова Решение. 

Упатство за правно средство: Против ова Решение незадоволната странка има 

право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на истото. Жалбата се доставува 

до Градоначалникот на општината. 

 

Решено во с.Ростуше     

на ден 08.05.2019 год.    ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

12-159/2          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         МЕДАТ КУРТОВСКИ 

84. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите 

и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, 

како и формата и содржината на обрасците и потребната документација за 

остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а 

од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 

22.12.2018 год. донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, а во врска со 

член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 

и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.04.2019 

година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Рајан Фејзулоски, од с.Жировница, Општина Маврово 

и Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Бенал Фејзулоски, родено на ден 11.04.2019 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

бр.08-398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 

година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице 

е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а  
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ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx АД Скопје, која се 

води на подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 На ден 23.04.2019 година лицето Рајан Фејзулоски од с.Жировница, Општина 

Маврово и Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, 

се обрати до архивата на општината со цел остварување на право на еднократен 

паричен надоместок за новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на 

децата и Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 од 22.12.2018 година, според која на секое семејство со новороденче во 2019 

година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во висина од 5.000,оо денари. 

 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Бенал Фејзулоски 

(новороденчето), бр. 1005/1-2857 од 18.04.2019 год. издаден од Управа за 

водење на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, 

бр.1003/2-39 од 16.04.2019 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Жировница, 

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

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

Гостивар со важност до 10.04.2024 год.,  

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

Гостивар со важност до 14.05.2027 год.,  

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

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

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

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање 

ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за 

новороденче, пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година и врз основа на тоа ќе му биде исплатен 

еднократен паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 24.04.2019 год. под број УП1.09-105. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната 

страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 8 дена од денот на приемот на Решението. Жалбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                               МЕДАТ КУРТОВСКИ 
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85. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите 

и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, 

како и формата и содржината на обрасците и потребната документација за 

остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а 

од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 

22.12.2018 год. донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, а во врска со 

член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 

и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.04.2019 

година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Дијана Давидовски, од с.Маврово, Општина Маврово 

и Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Дарија Давидовски, родено на ден 28.02.2019 година во Скопје. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

бр.08-398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 

година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице 

е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а 

ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxx Банка АД Скопје, која се 

води на подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 На ден 23.04.2019 година лицето Дијана Давидовски од с.Маврово, Општина 

Маврово и Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, 

се обрати до архивата на општината со цел остварување на право на еднократен 

паричен надоместок за новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на 

децата и Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 од 22.12.2018 година, според која на секое семејство со новороденче во 2019 

година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во висина од 5.000,оо денари. 

Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Дарија Давидовски 

(новороденчето), бр. 09NR-11/421 од 08.03.2019 год. издаден од Управа за 

водење на матични  книги – Скопје, 
-  
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- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, 

бр.1103/2-23 од 09.04.2019 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Маврови Анови, 

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

Гостивар со важност до 01.11.2027 год.,  

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

Гостивар со важност до 03.03.2027 год.,  

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

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

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

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање 

ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за 

новороденче, пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година и врз основа на тоа ќе му биде исплатен 

еднократен паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 24.04.2019 год. под број УП1.09-106. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната 

страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 8 дена од денот на приемот на Решението. Жалбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

        МЕДАТ КУРТОВСКИ 

86. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите 

и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, 

како и формата и содржината на обрасците и потребната документација за 

остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а 

од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 

22.12.2018 год. донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, а во врска со 

член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 

и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 06.05.2019 

година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 
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Со ова Решение на лицето Ирена Даниловска, од с.Врбен, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Јаков Даниловски, родено на ден 07.04.2019 година во Скопје. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

бр.08-398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 

година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице 

е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а 

ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 

подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 На ден 03.05.2019 година лицето Ирена Даниловска од с.Врбен, Општина 

Маврово и Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, 

се обрати до архивата на општината со цел остварување на право на еднократен 

паричен надоместок за новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на 

децата и Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 од 22.12.2018 година, според која на секое семејство со новороденче во 2019 

година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во висина од 5.000,оо денари. 

 

Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Јаков Даниловски 

(новороденчето), бр. 09нр-21/1613 од 23.04.2019 год. издаден од Управа за 

водење на матични  книги – Скопје, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, 

бр.30.10.1/5 од 13.01.2009 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

Гостивар, 

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

Гостивар со важност до 29.05.2024 год.,  

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

Гостивар со важност до 06.03.2023 год.,  

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

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

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

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање 

ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за 

новороденче, пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и  
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Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година и врз основа на тоа ќе му биде исплатен 

еднократен паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 06.05.2019 год. под број УП1.09-117. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната 

страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 8 дена од денот на приемот на Решението. Жалбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

                          МЕДАТ КУРТОВСКИ 

87. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите 

и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, 

како и формата и содржината на обрасците и потребната документација за 

остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а 

од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 

22.12.2018 год. донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, а во врска со 

член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник на 

РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 

и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 08.05.2019 

година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Неим Лазими, од с.Присојница, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Дајан Лазими, родено на ден 19.04.2019 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

бр.08-398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 

година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице 

е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а 

ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се 

води на подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 
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На ден 07.05.2019 година лицето Неим Лазими од с.Присојница, Општина Маврово и 

Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати 

до архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен 

надоместок за новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и 

Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 

22.12.2018 година, според која на секое семејство со новороденче во 2019 година ќе му  

биде доделена еднократна парична помош во висина од 5.000,оо денари. 

 

Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Дајан Лазими 

(новороденчето), бр. 1005/1-3203 од 03.05.2019 год. издаден од Управа за 

водење на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, 

бр.12-1/149 од 09.07.2010 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

Гостивар, 

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

Гостивар со важност до 11.12.2019 год.,  

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

Гостивар со важност до 26.10.2024 год.,  

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

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

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

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање 

ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за 

новороденче пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година и врз основа на тоа ќе му биде исплатен 

еднократен паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 08.05.2019 год. под број УП1.09-122. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната 

страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 8 дена од денот на приемот на Решението. Жалбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

                            МЕДАТ КУРТОВСКИ 

88. 
Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став1 и 3 од Статутот на Општина  
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Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во “Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше“, бр. 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше 

на ден 08.05.2019 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Барањето на лицето Бешир Рамадани од с.Скудриње, професот по Музичко 

образование во ОУ “Блаже Конески“, Општина Маврово и Ростуше, поднесено на ден 

08.05.2019 година, СЕ ОДOБРУВА. 

 На горенаведеното лице  му се одобруваат финансиски средства во висина од 

10.000,оо денари. 

 Средствата се исплаќаат наменски – за учество на културно-уметнички настан – 

Мајски концерт во Дебар кој ќе се одржи на ден 10.08.2019 година.  

Исплатата на средствата ќе се изврши на сметката на барателот број 

ххххххххххххххх, депонент ххххххх Банка АД Скопје. 

 

Образложение 

 Од страна на лицето Бешир Рамадани, од с.Скудриње, Општина Маврово и 

Ростуше, вработен како професор по Музичко образование при ОУ “Блаже Конески“ во 

с.Скудриње до општината беше поднесено барање за финансиска поддршка за 

исплата на средства, а кои средства ќе се употребат за учество на културно-уметнички 

настап на Мајски концерт кој ќе се одржи на ден 10.05.2019 година во Дебар, каде при 

тоа ќе бидат прикажани културните карактеристики – фолклорот на нашата општина и 

ќе учествуваат 18 ученици и 3 наставници. 

 Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа: 

- Фотокопие од лична карта и 

- Фотокопие од трансакциска сметка 

 Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова 

Решение. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната 

страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението. 

 

Решено во Ростуше,                     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 08.05.2019 год.         ГРАДОНАЧАЛНИК 

                              МЕДАТ КУРТОВСКИ 
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