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134. 
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 изменување на Одлуката За кофинансирање на 

проектот за Набавка на возило за замена на улични светилки спроведуван од УНДП 

Бр.08-133/5 од 11.04.2019 год. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  изменување на Одлуката За кофинансирање на 

проектот за Набавка на возило за замена на улични  светилки спроведуван од УНДП 

Бр. О8-133/5 од 11.04.2019 год. Број 08-212/3 што советот на Општина Маврово и 

Ростуше  ја донесе на 28 – мата седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

 
Бр.09-222 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019 година 

разгледувајќи го проектот „Подобрување на општинското управување“ спроведуван од 

УНДП, ја  донесе следната: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

 
 

   За изменување на Одлуката   „За кофинансирање на проектот за  Набавка на возило 
за замена на улични светилки спроведуван од УНДП“ Бр. 08-133/5 од 11.04 2019 год. 

 
Член 1 

Се менува Членот 2  став 1 од Одлуката и гласи: 
 „Општина Маврово и Ростуше ќе учествува со кофинансирање со цел за 

реализација на проектот за подобрување на општинското управување спроведуван од 
УНДП со сопствени средства со износ од 344.500.00 денари.  

 
 

Член 2 
 Средствата од член1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината. 

 
Член  3 
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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.08-212/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
135. 
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 за КО Требиште на КП бр.717/2 – Кемал 

Селмани, број 08-212/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28-

та седница одржана на ден 28.06.2018 година.          

Бр.09-222/2                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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 28 – мата седница одржана на 
28.06.2019год. 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. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект(Пр) со намена – викенд куќа (А4-3), е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.717/2 , КО Требиште, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.364, КП бр. 717/2 на м.в. НА РЕКА 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-212/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
   

136. 
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 изменување и дополнување на Одлуката за 

организирање на општински линиски превоз на патници во Општина Маврово и 

Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  изменување и дополнување  на Одлуката за 

организирање на општински линиски превоз на патници во Општина Маврово и 

Ростуше,  број 08-212/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  28-

та седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/3                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен 

весник на Р.Македонија, бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 

53/2011, 06/2012, 23/2013, 120/2013, 163/20132, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 

44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2019, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018 и 

163/2018) и член 25, став 1, точка 20 од Статут на Општина Маврово и Ростуше 

(“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр. 03/2006, 06/2008, 13/2010,  
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11/2014 и 05/2019, Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата 

одржана на ден 28.06.2019 година, ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на Одлуката за организирање на општински линиски 

превоз на патници во Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

 Во Одлуката за организирање на општински линиски превоз на патници во 

Општина Маврово и Ростуше, бр.08-149/5 од 15.04.2016 година, во целиот текст зборот 

“Ростуша“ се заменува со зборот “Ростуше“. 

 

Член 2 

 Во членот 8 табеларниот преглед на постојана мрежа на линии се заменува со 

нов преглед како што следува подоле и тоа: 

 

Реден број Назив на линија 

 
1 

Скудриње-Ново Село-Скудриње 
Преку: Присојница, Јанче/Аџиевци, Ростуше, Жировница, 
Врбјани/Сенце, Пилана, Трница, Маврови Анови, Бунец до Ново 
Село  

 
2 

Присојница – Ново Село-Присојница 
Преку: Јанче/Аџиевци, Ростуше, Жировница, Врбјани/Сенце, 
Пилана, Трница, Маврови Анови, Бунец до Ново Село 

 
3 

Јанче/Аџиевци – Ново Село-Јанче/Аџиевци 
Преку: Ростуше, Жировница, Врбјани/Сенце, Пилана, Трница, 
Маврови Анови, Бунец до Ново Село  

 
4 

Ростуше-Ново Село-Ростуше 
Преку: Жировница, Врбјани/Сенце, Пилана, Трница, Маврови 
Анови, Бунец до Ново Село 

 
5 

Велебрдо-Ново Село-Велебрдо 
Преку: Ростуше, Жировница,Врбјани/Сенце, Пилана, Трница, 
Маврови Анови, Бунец до Ново Село 

 
6 

Требиште-Ново Село-Требиште 
Преку: Велебрдо, Ростуше, Жировница,Врбјани/Сенце, Пилана, 
Трница, Маврови Анови, Бунец до Ново Село 

 
7 

Жировница-Ново Село-Жировница 
Преку: Врбјани/Сенце, Пилана, Трница, Маврови Анови, Бунец до 
Ново Село 

 
8 

Врбјани-Ново Село-Врбјани 
Преку: Пилана, Трница, Маврови Анови, Бунец до Ново Село 
 

 
9 

Маврови Анови – Ново Село – Маврови Анови 
Преку: Бунец до Ново Село 
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10 Скудриње – Ростуше – Скудриње 
Преку: Присојница, Јанче/Аџиевци 
 

11 Присојница – Ростуше – Присојница 
Преку: Јанче/Аџиевци 
 

12 Јанче  – Ростуше – Јанче 
  

13 Аџиевци – Ростуше – Аџиевци  
 

14 Велебрдо – Ростуше – Велебрдо  
 

15 Битуше – Ростуше – Битуше 
Преку: Велебрдо 
 

16 Требиште – Ростуше – Требиште 
Преку: Велебрдо 
 

17 Видуше – Ростуше – Видуше 
 

18 Жировница – Ростуше – Жировница 
Преку: Видуше 
 

19 Врбјане – Ростуше – Врбјане 
Преку: Жировница, Видуше 
 

20 Сенце – Ростуше – Сенце 
Преку: Жировница, Видуше 
 

21 Пилана – Ростуше – Пилана 
Преку: Врбјане, Сенце, Жировница, Видуше 
 

22 Трница – Ростуше – Трница 
Преку: Пилана, Врбјане, Сенце, Жировница, Видуше 
 

23 Маврови Анови – Ростуше -  Маврови Анови 
Преку: Трница, Пилана, Врбјане, Сенце, Жировница, Видуше  
 

24 Врбен – Маврови Анови – Врбен 
 

25 Село  Маврово – Маврови Анови – Село Маврово 
 

26 Маврови Анови – Село Маврово – Никифорово – Леуново – Бунец – 
Маврово Анови 

27 На Река под Скудриње - село Скудриње – На река под Скудриње  

 

 

Член 3 
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По членот 17, се додава нов член 17-а кој гласи: 

 

“Член 17-а 

 Бесплатниот превоз на ученици утврден со Законот за основното образование и 

Законот за средното образование на подрачјата на Општина Маврово и Ростуше се 

врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз, по цени и на 

начин утврден од страна на Советот на општината. 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше со посебна Одлука ги утврдува цените 

и начинот на реализација на превозот на учениците од ставот 1 на овој член.“ 

 

Член 4 

 Пред членот 20 се додава нов наслов кој гласи:  

“V. КРИТЕРИУМИ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 

ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА ЛИНИИТЕ НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ“  

 

Член 5 

Членот 21 се менува и гласи: 

 

“Член 21 

 За да може да се стекне со Лиценца, превозникот треба да ги исполнува 

следните услови: 

- да е впишан во Централниот регистар со регистрирано седиште на територија 

на Република Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност/главна 

приходна шифра вршење на превоз на патници или стока во патниот сообраќај; 

- Да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има 

договор за финансиски лизинг, што ги исполнуваат посебните техничко-

експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни видови на 

превоз во внатрешниот сообраќај, при што за општински линиски превоз на 

патници да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има 

договор за финансиски лизинг за возила со најмалку осум седишта несметајќи го 

и седиштето на возачот 

- да има вработено во работен однос возачи во зависност од бројот на моторните 

возила, минимум еден возач по моторно возило што ги исполнуваат условите 

пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата; 

- управителот или од него овластеното лице одговорно за превоз да има 

сертификат за професионална компетентност на лице одговорно за превоз, 

- да има добар углед; 

 

 Добар углед немаат правните или физичките лица и одговорното лице во 

правното лице ако против него е изречена: 
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- правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството, 

јавните финансии, вработување и социјалната сигурност, општата сигурност на 

луѓето, трговија со дрога или луѓе и од областа на безбедноста во јавниот 

сообраќај со казна затвор од една до десет години и 

- изречена прекршочна мерка на безбедност - забрана за вршење на професија, 

дејност или должност со казна од еден до десет години, за време на 

извршување на казната. 

 Исто така, добар углед немаат правните или физичките лица - трговци поединци 

и одговорното лице во правното лице доколку во две последователни години има 

против нив изречено повеќе од два пати прекршочна санкција за многу сериозни 

прекршоци од областа на: 

- работното време, време на возење, задолжителни одмори на екипаж на возило 

во патниот сообраќај и манипулација со уредите за запишување во патниот 

сообраќај,  

- загрозување на безбедноста на сообраќајот на патиштата со непочитување на 

максимално дозволена тежина, осно опторетување или димензиите на возилото 

само или заедно со стоката и 

- неисполнување на пропишани техничко-експлотациони услови како услов за 

обезбедување на услуги за патници или стока во патниот сообраќај. 

 

 Правното или физичкото лице повторно ќе стекне добар углед кога ќе престанат 

правните последици од правосилната судска пресуда.“ 

 

Член 6 

 Членот 22 се менува и гласи: 

 

“Член 22 

 Општина Маврово и Ростуше како орган надлежен за издавање на Лиценца ќе 

донесе решение за нејзино трајно одземање, ако: 

- превозникот доставил неточни податоци кои се потребни за издавање на 

лиценцата и  

- превозникот поднесе барање за откажување од лиценцата. 

 

 Општина Маврово и Ростуше како орган надлежен за издавање на Лиценца ќе 

донесе решение за привремено запирање на вршење на дејноста, ако:   

- утврди дека превозот се врши спротивно на издадената лиценца и  

- превозникот престане да исполнува некој од условите пропишани за нивното 

издавање. Вршењето на дејноста привремено се запира на период до шест 

месеци, односно до отстранување на недостатоците. 

 Постапката за одземање и запирање на вршење на дејноста се спроведува 

согласно Законот за превоз во паниот сообраќај.“ 
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Член 7 

 Пред членот 26 се додава нов наслов кој гласи:  

"VI. ИЗГРАДБА, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

АВТОБУСКИТЕ ТЕРМИНАЛИ, СВРАТУВАЛИШТА И СТОЈАЛИШТА“ 

 

Член 8 

 Бројот во насловот пред членот 31, се менува и наместо "V. Надзор", гласи “VII. 

Надзор". 

Член 9 

 Се овластува Комисијата за статут и прописи да утврди пречистен текст на 

Одлуката за организирање на општински линиски превоз на патници во Општина 

Маврово и Ростуше. 

Член 10 

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

“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

     

Бр.08-212/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

137. 

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 превоз на учениците од основното и средното 

образование опфатени во училиштата од подрачјето на Општина Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за превоз на учениците од основното и средното 

образование опфатени во училиштата од подрачјето на Општина Маврово и Ростуше,  

број  08-212/6  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28- та 

седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

 
Бр.09-222/4                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа начлен 22 –б, член 27 б, и член 43 од Законот за превоз во патниот 
сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/2004 ... 163/18), како и член 2 и 3 од 
Одлуката за општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Маврово  
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и Ростуше („Службен гласник на општина Маврово и Ростуше“ бр. /, ),  а во врска со 
член 61 од Законот за основното образование „Службен весник на РМ“ бр.03/08 ... 
64/18)и член 41-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 
44/1995 ... 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“бр. 5/02) и член  25 точка 10 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. ), Советот на 
Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на 28.06.2019 година, донесе: 

 
О д л у к а 

за превоз на учениците од основното и средното образование опфатени во 
училиштата од подрачјето на Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1 

Превозот на учениците од основното и средното образование до училиштата во 
Општина Маврово и Ростуше и обратно е бесплатен за учениците, ако местото на 
живеење е оддалечено најмалку два километри од училиштето, освен за учениците кои 
се сместени во ученички дом, а се организира согласно законите за основно и средно 
образование и согласно Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весникна 
РМ“ бр. 68/04 ......... 163/18). 

 
Член 2 

Надоместокот за превоз на ученици, се реализира согласно извршената услуга од 
блок-дотациите за образование преку Буџетот на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 3 

Превозот на учениците на подрачјето на Општина Маврово и Рстуше се организира 
согласно Одлуката за општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. ), со 
носителите кои имаат лиценца за општински линиски превоз на патници.  

 
Член 4 

Согласно член 2 од Одлуката за општински линиски превоз на патници на подрачјето 
на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ 
бр. ), за превоз на учениците по утврдената единствена мрежа на линии по ученик на 
ден во еден правец, се определуваат следните цени:  
 

− до   5 километри ................... 30 ден;  
− до 10 километри .................   50 ден;  
− до 15 километри..................   70 ден; 
− до 20 километри .... ............   90 ден; и 
− до 25 километри............... .. 110 ден. 

 
Член 5 

Превозот на учениците од другите општини до училиштата на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуше и обратно се врши во рамките на меѓуопштинскиот линиски превоз 
на патници од страна на носителите на дозвола за меѓуопштински линиски превоз по 
цени утврдени согласно Анексот кон Спогодбата за начинот и условите за заедничко 
организирање на извршување на линискиот превоз на патници за општините: Дебар  
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број 08-162/1 од 13.04.2012 година и Гостивар број 08-70/2 од 21.02.2013  година, а за 
другите релации по цени утврдени од превозниците кои не можат да бидат повисоки од 
цените за останатите патници. 

 
Член 6 

Превозот на учениците до училиштата и обратно во рамките на општинскиот и 
меѓуопштинскиот линиски превоз на патници може да се организира и како посебен 
линиски превоз на патници (ученици), за сите или за одделно определени релации, 
согласно член 43 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ 
бр. 68/04 ...... 163/18). За посебниот линиски превоз на патници (ученици), нарачателот 
на превозот и превозникот склучуваат писмен договор со кој се регулираат 
меѓусебните права и обврски.  

 
Член 7 

Доколку на одредени релации има патници/ученици со посебни потреби тие треба да 
се евидентираат, заради евентуанта потреба од бесплатен превоз на нивни 
придружници.  

Член 8 
Превозниците кои ќе вршат превоз на релации на кои има поголем број на 
патници/ученици треба да имаат соодветен број на превозни средства.  

 
Член 9 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина 
Маврово и Ростуше”.  
 

Бр.08-212/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
138. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за изградба на 

џамија во село Ничпур 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на финансиска помош за изградба на 

џамија во село Ничпур,  број 08-112/7  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на  28-та  седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                   Медат Куртовски  с.р. 
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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    

28.06.2019  година, ја донесе следната 

 

 О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош  за изградба на џамија во село Ничпур 

 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ  од  60.000,00  денари за потребите 

на Месна Заедница во село Ничпур која има отпочнато активности за изградба на 

џамија. 

Член  2 

  Средствата од став 1, на оваа Одлука  се одобруваат врз основа на поднесено 

писмено барање од Месна Заедница село Ничпур од 11.03.2019 година  а  ќе се 

исплатат од Буџетот на Општината за 2019 год. 

 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростушe’’. 
 

Бр.08-212/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                Алил Алили, с.р.. 
 
139. 
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 движна ствар за користење  на СОУ 

“Маврово – Ростуше” 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на движна ствар – патничко моторно 

возило ( Марка Фолсфаген ПОЛО ) на користење на СОУ “Маврово – Ростуше”  БЕЗ 

НАДОМЕСТ  број 08-212/8  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

28 – мата  седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

Бр.09-222/6                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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 32  од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А  

За доделување на движна ствар – патничко моторно возило 

 

Член 1 

 Општината Маврово и Ростуше доделува  движна ствар – патничко моторно 

возило ( Марка: VOLKSWAGEN  POLO  1.4 TDI.  број на шасија: WVWZZZ9NZ7Y138078. 

Идентификационен број на моторот: 132747. Регистарска ознака на возилото: GV 7329 

AD) за ВРЕМЕНО   користење на СОУ “Маврово – Ростуше”  

 

Член  2 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука им се доделува на СОУ “Маврово – 

Ростуше” на користење за период од 3 години   БЕЗ НАДОМЕСТ . 

 

Член 3 

Тековното одржување на возилото – регистрација, сервисирање и друго ќе биде  

обврска на СОУ “Маврово – Ростуше”. 

 

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.08-212/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                     Алил Алили, с.р.. 
 
140. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на спонзорство за организирање 

полуматурска прослава за учениците од деветто оделение од училиштата од Општина 

Маврово и Ростуше 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на спонзорство за организирање 

полуматурска прослава за учениците од деветто одделение од училиштата од 

Општина Маврово и Ростуше,  број 08-112/9  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на  28-та седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став1 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ 

број  05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина 

Маврово  и Ростуше ( пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                             

Советот на Општината на седницата одржана на ден:  28.06.2019 година, ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на спонзорство за организирање на полуматурска прослава  за 

учениците од деветто одделение од училиштата од Општина Маврово Ростуше    

                  

Член 1 

       Се одобрува финансиска помош во износ од 20.000,оо денари на полуматурантите 

од  училиштата од Општина Маврово Ростуше.                                                                                                

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

Член 2 

        Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање  од  03.06.2019 

год. Поднесено од четирите општински училишта. 

  

Член 3 

        Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 

Општината Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-212/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
 141.    

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 парична помош за спонзорство на 

Здружение на Граѓани “БРЗОВЕЦ” од с. Тресонче 

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

Здружение на Граѓани “БРЗОВЕЦ” од с.Тресонче,  број 08-112/10 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  28-та седница одржана на ден 28.06.2019 

година.          

Бр.09-222/8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство на Здружение на Граѓани 

“БРЗОВЕЦ” од с.Тресонче 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 60.000,оо денари на  Здружение на 

граѓани “БРЗОВЕЦ” од село Тресонче за организирање на прослава и одбележување 

на 200 годишнината од раѓањето на Димитар Крстев – Дичо. 

 

Член 2 

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

општината за 2019 година. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Здружението на граѓани “БРЗОВЕЦ” од 18 Јуни 2019 година. Средствата ќе бидат 

префрлени на сметка број   200002432817707 која се води на Здружение на граѓани 

“БРЗОВЕЦ” во Стопанска банка АД Скопје. 

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.08-212/10                                                              Совет на Општина Маврово и 
Ростуше 
28.06.2019 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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142. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни 

материјали 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на финансиски средства во градежни 

материјали, на Ервин Пластески од село Жировница,  број 08-112/11  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  28-та седница одржана на ден 28.06.2019 

година.          

Бр.09-222/9                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
22.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

 

Член 1 

  На Ервин Пластески од село Жировница Општина Маврово и Ростуше му се 

одобруваат финансиски средства во износ од 12.000,оо денари во градежни 

материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот. 

 

Член 2 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2019 година. 

Член  3 

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

Ервин Пластески а ќе бидат употребени за изградба на потпорен зид во реката во 

маало Пајковци село Жировница. 

Член 4 
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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  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.08-212/11                                                              Совет на Општина Маврово и 
Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
143. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесње следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                              

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош за лекување на 

Лазими Исењ 

 

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

Исењ од село Присојница,  број 08-212/12  што Советот на Општината Маврово и 

Ростуше ја донесе на 28 – та  седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

 
Бр.09-222/10                                                                              Општина Маврово и 
Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Лазими Исењ 

 

Член 1 
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На Лазими Исењ од село Присојница Општина Маврово и Ростуше му  се одобрува  

парична помош во износ од 12.000,оо  денари за лекување . Врз основа на поднесено 

писмено барање од 10.06.2019 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 број 370000016276919 која се води 

во Еуростандард банка. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-212/12                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
144. 
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. 

Никола од село Врбен 

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

Никола од село Врбен за доизградба на Параклисот – Св. Вода  именуван на Св. 

Никола во село Врбен,  број 08-  212/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на  28-та седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/11                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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 28.06.2019  година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црквата  Св. Никола од село Врбен 
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Член 1 

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

на Параклисот – Св.Вода именуван на Св.Никола во село Врбен. 

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 Месна Заедница од село Врбен. 

 Средствата ќе бидат уплатени на  жиро-сметка на Месна Заедница број: 

370046010019049  Еуростандард 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.08-212/13                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

145. 
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 Мурати Заим 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  Доделување на парична помош на Мурати Заим од 

село Присојница – Општина Маврово и Ростуше за лекување на неговата сопруга 

Џулија Мурати, број 08-212/14  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на  28-та седница одржана на ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/12                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

    Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 

25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст 

Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 
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О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за Мурати Заим 

 

Член 1 

 На Заим Мурати од село Присојница  Општина Маврово и Ростуше му  се 

одобрува  парична помош во износ од 12.000,оо  денари за лекување на неговата 

сопруга  Џулија Мурати. 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. На трансакциска сметка број 370000015668729 која се води 

во Еуростандард Банка. 

  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

                 
Бр.08-212/14                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
146. 
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 за 

Традиционалниот Врбенски турнир во мал фудбал “ВРБЕН 2019 год”.,  број 08-212/15 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  28-та седница одржана на 

ден 28.06.2019 година.          

Бр.09-222/13                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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. 
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 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   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 30.000,оо денари за Традиционалниот 

Врбенски турнир во мал фудбал “ВРБЕН 2019 год”.   

 

Член 2 

Средствата  од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2019 

година. 

 

Член  3 

 Средствата се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 19.06.2019 

година. 

 Средствата ќе бидат исплатен на трансакциона сметка  број 370046010019049 

Еуростандард банка. 

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.08-212/15                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
147. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Јефтимоски 

Далибор 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за Јефтимоски 

Далибор од село Врбен – Општина Маврово и Ростуше за лекување на неговата мајка,  

број 08-212/16  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28-та  

седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

Бр.09-222/14                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  (Сл.Весник на 

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за Јефтимоски Далибор 

 

Член 1 

 На Јефтимоски Далибор од село Врбен Општина Маврово и Ростуше му  се 

одобрува  парична помош во износ од 12.000,оо  денари за лекување на неговата 

мајка. Врз основа на поднесено писмено барање од 05.06.2019 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.08-212/16                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
148. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

Мелиса Мемедоска од Гостивар,  број 08-212/17 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 28-та  седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

Бр.09-222/15                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 

РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобруваат  финансиски средства  во износ од 15.000,оо денари на  Мелиса 

Мемедоска од Гостивар за учество во проект организиран од Европската програма за 

едукација Erasmus  во Бурса, Република Турција. 

 

Член 2 

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

општината за 2019 година. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање  од 

.06.2019 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени  на трансакциона сметка  број 300127029525428  

Комерцијална банка АД Скопје. 

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.08-212/17                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
        

149. 
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 спонзорство 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

Здружението на граѓани МАВРОВСКО ГОРНО РЕКАНСКИ РЕГИОН за одбележување  

на 16 годишнината од првиот Илинденски Марш и 116 годишнина од Илинденското  
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Востание,  број 08-212/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

28-та седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

Бр.09-222/16                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство 

 

Член 1 

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

Здружение на граѓани МАВРОВСКО ГОРНО РЕКАНСКИ РЕГИОН   за одбележување на 

16 годишнината од првиот Илинденски Марш и 116 годишнината од Илинденското 

Востание. 

Член 2 

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

општината за 2019 година. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање  од 

12.06.2019 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени  на трансакциона сметка  на Здружението број 

210069354510127 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Даночен број 4074014500845. 

  

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.08-212/18                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 

    

150. 
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 доделување на парична помош за лекување на 

Ирфан Исмаили 

 

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

Исмаили од село Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше,  број  08-212/19  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28 - мата седница одржана на 

ден 28.06.2019 година. 

Бр.09-222/17                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Ирфан Исмаили 

 

Член 1 

 На Ирфан Исмаили од село Велебрдо Општина Маврово и Ростуше му  се 

одобрува  парична помош во износ од 20.000,оо  денари за лекување.  Врз основа на 

поднесено писмено барање од 03.06.2019 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.08-212/19                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 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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151. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлукатаза доделување на парична помош за лекување на 

Цветко Антимоски 

 

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

Антимоски од село Врбен – Општина Маврово и Ростуше,  број 08-212/20  што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28 - мата седница одржана на ден 

28.06.2019 год. 

Бр.09-222/18                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.06.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Цветко Антимоски 

 

Член 1 

 На Цветко Антимоски од село Врбен  Општина Маврово и Ростуше му  се 

одобрува  парична помош во износ од 15.000,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. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-212/20                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 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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152. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник 

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

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

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

донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство 

на манифестација “Галичка Свадба 2019 година” 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

манифестација “Галичка Свадба 2019 година”  број 08-212/21 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 28- мата  седница одржана на ден 28.06.2019 година. 

 
Бр.09-222/19                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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 Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.06.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на манифестација „Галичка 

Свадба 2019 година“. 

 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во износ од 90.000,оо денари на Месна 

заедница с.Галичник за одржување на манифестацијата „Галичка Свадба 2019 година“.  

Член  2 

 Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука ќе бидат исплатени 

од Буџетот на општината за 2019 година на сметка на МЗ-Галичник бр. 300-

0000033853-36 Комерцијална Банка за “Галичка Свадба 2019”. 

Член  3 

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

Ростуша’’ а ќе влезе во сила со денот на нејзиното  објавување. 

 
Бр.08-212/21                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 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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153. 
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 превземање на долг од Здружението на граѓани 

“БРЗОВЕЦ” кон ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за превземање на долг од Здружението на граѓани 

“БРЗОВЕЦ” кон ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови по основ на ѓубретарина,  број 

08-212/22 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 28 – мата  

седница одржана на ден 28.06.2019  год. 

Бр.09-222/20                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.07.2019 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  28.06.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За превземање на долг од Здужението на граѓани “БРЗОВЕЦ” кон ЈПКД “МАВРОВО” 

ОД Маврови Анови 

 

Член 1 

 Општината Маврово и  Ростуше превзема обврска да плати долг од 

Здружението на граѓани “БРЗОВЕЦ” кон ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови во 

висина од 25.000,оо денари по основ на ѓубретарина. 

 

Член  2 

 Паричната средства од член 1 на оваа Одлука ќе бидат префрлени на сметката 

на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови а ќе се обезбедат од буџетот на општината за 

2019 година. 

Член 3 

Средствата се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од страна на 

Здружение на граќани “БРЗОВЕЦ”. 
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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.08-212/22                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.06.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

154. 

Врз основа на член 24-а одЗаконотзајавнипретпријатија (Службен Весникна РМ бр. 

38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална 

самоуправа(Службен Весникна РМ бр05/02), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше на ден 25.06.2019 година го донесе следнато 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За именување на вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални 

дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

 

1. На  AЛЕКСАНДРА МАТЕСКА од с.Леуново, со Висока стручна спрема и се 

продолжува мандатот вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови. 

1. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, од кога и ќе почне да 

се применува, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше.   

 

О б р а з л о ж е н и е   

 Согласно член 24-а од Законот за јавни претпријатија (СлужбенВесникна РМ бр. 

38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), на Александра Матеска од с.Леуново, со Висока 

стручна спрема именувана  за вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие за комунални дејности ,,Маврово” Маврови Анови, со Решение број 09-

197/15 од 25.12.2018 година и се продлжува мандатот вршител на должноста директор 

на Јавно претпријатие за комунални дејности за период од 6 /шест/ месеци почнувајќи 

од денот на донесување на ова Решение. На основа на гореизнесеното се одлучи како 

во диспозитивот на ова Решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот на 

Општина Маврово и Ростуше во рок од 8 дена од денот на донесувањето на ова 

Решение.  

Решението е доставено до: 

- Александра Матеска 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 
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- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар 

                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                   Медат Куртовски с,р     

Број 09-208/1 

25.06.2019 год. 
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