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 26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.461 

297. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање мислење на Статутот  на  Основното училиште 

“Блаже Конески” од с. Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање мислење на Статутот на  Основното Училиште 

“Блаже Конески” од с. Скудриње ,број 08-431/3  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019  година. 

Бр.09-438/1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 26, став 4   од Законот за основно образование (“Службен весник на 

РСМ, бр.161/2019“). И член 25, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.  03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 

и 05/2019 ). Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден 

20.12.2019 година , ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

за давање мислење на Статутот на Основното училиште “Блаже Конески”  с. Скудриње 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше дава позитивно мислење на  Статутот на 

Основното училиште “Блаже Конески”  од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, 

донесен со Одлука на Училишниот одбор бр.01-252/1 од 04.12.2019 година.  

 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-431/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.462 

298. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање мислење на Статутот на Основното Училиште 

“Јосип Броз Тито” од с. Жировница 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање мислење на Статутот на Основното Училиште 

“Јосип Броз Тито” од с. Жировница, број  08-431/4 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 година. 

Бр.09-438 /2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 26, став 4   од Законот за основно образование (“Службен весник на 

РСМ, бр.161/2019“). И член 25, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.  03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 

и 05/2019 ). Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден 

20.12.2019 година , ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање мислење  на Статутот на Основното училиште “Јосип Броз Тито” од с. 

Жировница 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше дава позитивно мислење на  Статутот на 

Основното училиште “Јосип Броз Тито”  од с.Жировница, Општина Маврово и Ростуше, 

донесен со Одлука на Училишниот одбор бр. 02 – 6/5/1 од 16.12.2019 година. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-431/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.463 

299. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање мислење на Статутот на Основното Училиште  

“Денче Дејаноски” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање мислење на Статутот на Основното Училиште 

“Денче Дејаноски” од Маврови Анови, број 08-431/5 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 година. 

Бр.09-438 /3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 26, став 4   од Законот за основно образование (“Службен весник на 

РСМ, бр.161/2019“). И член 25, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.  03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 

и 05/2019 ). Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден 

20.12.2019 година , ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

за давање мислење на Статутот на Основното училиште “Денче Дејаноски”    од 

Маврови Анови 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше дава позитивно мислење за  Статутот на 

Основното училиште  “Денче Дејаноски”   од  Маврови Анови, Општина Маврово и 

Ростуше, донесен со Одлука на Училишниот одбор бр. 01 – 173 од 17.12.2019 година. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-431/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.464 

300. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање мислење  на Статутот на Централното 

Основно Училиште “Хајан Селмани” од с. Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање мислење на Статутот на Централното Основно 

Училиште “Хајан Селмани” од с. Ростуше, број 08-431/7 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 година. 

Бр.09-438 /4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 26, став 4   од Законот за основно образование (“Службен весник на 

РСМ, бр.161/2019“). И член 25, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.  03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 

и 05/2019 ). Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден 

20.12.2019 година , ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

 за давање на мислење  на Статутот на Централното Основното училиште “Хајан 

Селмани”    с. Ростуше 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше дава позитивно мислење на Статутот на 

Централното Основното училиште “Хајан Селмани”  од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше, донесен со Одлука на Училишниот одбор бр. 04 – 218/2  од 18.12.2019 година. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-431/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.465 

301. 

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

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

акт за с. Лазарополе 

 

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

за с. Лазарополе  ( Ѓуре Дојчиноски ),  број 08-431/7 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 год. 

Бр.09-438 /5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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 35 седница одржана на 20.12.2019 год. донесе: 
: 

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

 

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

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

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

Член 2 

Одлуката се донесува заради проширување на опфатот во Општиот акт за 
с.Лазарополе ,бидејќи објектот делумно лежи надвор од опфатот на општиот акт за 
с.Лазарополе. 
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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.466 

Член 3 

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

Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-431/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

302. 

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 ( Билбил Маркоски КО бр. 122/1 КО Дуф ),број 08-

431/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата седница 

одржана на ден 20.12.2019  година. 

 
Бр.09-438 /6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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 35 седница одржана на 20.12.2019год. донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
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26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.467 

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

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување. 
Број на зграда 2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Приз, намена на посебен дел од 
зграда СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 36 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Приз, намена на посебен дел од 
зграда ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 5 м2. 
Број на зграда 3,намена на зграда А1-1, влез 1,кат Приз, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 13 м2. 
 Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.122/1 KO Дуф, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.100022 на м.в. Тољане. 

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

гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          

 
Бр.08-431/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
303. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

акт за с. Ростуше 

 

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

за с. Ростуше  ( Алија Мифтари ),  број 08-431/7 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 год. 

Бр.09-438 /7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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  
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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 35 седница одржана на 20.12.2019 год. Донесе:: 
 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Општ акт за с.Ростуше 
 

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

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

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

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

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

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

во идна  Урбанистичко Планска документација. .   
 

Член 4 
Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 

Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-431/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
304. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

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

урбанистичка планска документација ( Мурати Мазлам  КП бр. 103/1 КО Присојница ), 

број 08-431/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата 

седница одржана на ден 20.12.2019  година. 

Бр.09-438/8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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 35 седница одржана на 20.12.2019 год. Донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

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

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен 
дел од зграда СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 29 м2.Број на зграда 3, 
намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 40 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. Локација на објектот е на КП бр.103/1 КО Присојница, Маврово и 
Ростуше, запишан во Имотен лист бр.101 на м.в. Пишиште. 
 

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

Бр.08-431/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

305. 
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 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 ( Илмија Абдулаи  КП бр. 1226 /1  за КО 

Жировница,  број 08-431/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 година. 

 
Бр.09-438/9                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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 35 седница одржана на 20.12.2019год. донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

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

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект: 
Индивидуален станбен објект(Су+Пр+01+02+03) со намена–домување во станбени 
згради -А2-1, е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска 
документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр.1226/1, на м.в.село, КО Жировница, Маврово и 
Ростуше,запишан во Имотен лист бр.101219. 
 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
Бр.08-431/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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306. 
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 Програмата за работа на Советот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програмата за работа на Советот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година,  број 08-431/12  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019  година. 

 
Бр.09-438 /10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  ( 

“Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” бр.03/2006, 06/2008, 13/2010, 

11/2014 и 05/2019), и член 141 од ( Деловникот на Советот на Општина Маврово и 

Ростуше бр. 03/15 ) , Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана  на 

20.12.2019 година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Програма за работа на Советот на Општина Маврово и Ростуше за 

2020 година 

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше донесе Програма за работа на Советот за 2020 

година со цел на транспарентен начин да ги презентира основните насоки по кои ќе се 

раководи во текот на 2020 година. 

Член 2 

Програмата е поделена на 4 квартали со утврдена динамика и носители на 

активностите. 

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.08-431/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 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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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр. 03/15), и член 141 од Деловникот 
на Советот на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше“ бр. 03/15), Советот на Општина Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 
20.12.2019 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 
            ВОВЕДЕН ДЕЛ 

 Основа за донесување на програмата за работа на Советот на Општина Маврово 
и Ростуше за 2020 година е Законот за локалната самоуправа, Статутот и Деловникот на 
Советот, во кои акти се утврдени надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше програмирајќи ја својата работа, за 2020 
година, има за цел да обезбеди услови за остварување на надлежностите и извршување 
на своите функции, како и обезбедување и создавање услови за слободен пристап на 
сите заинтересирани субјекти во нејзината реализација. 

Со програмата за работа за 2020 година Советот на Општина Маврово и Ростуше 
сака на транспарентен начин да ги презентира основните насоки по кои ќе се раководи 
во текот на 2020 година. 

Програмата во текот на целата година ќе биде отворена за секој нов предлог и 
истиот ќе биде добродојден, ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот 
квалитетот. 
  
 ПОСЕБЕН ДЕЛ 
  
ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ – I КВАРТАЛ 
   
• Завршна сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше  за 2019 година. 
• Годишен финансиски извештај на општината. 
 ИЗРАБОТУВА: Одделение за финансиски прашања 
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за финансии и буџет 
УСВОЈУВА: Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  
• Завршна сметка за финансиското работење на ЈПКД „Маврово” во 2019 година 
• Предлог Буџет за финансиско работење на Ј.П.К.Д Маврово за 2020 година. 
 ИЗРАБОТУВА: ЈПКД „Маврово” Маврови Анови-Општина Маврово и Ростуше. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Извештај за работата на ЈПКД „Маврово” Општина Маврово и Ростуше за 2019 
година  

• Програма за работа на Ј.П.К.Д Маврово за 2020 година 
• Предлог финансова програма за јавна чистота за 2020 година 

ИЗРАБОТУВА: ЈПКД „Маврово” Маврови Анови-Општина Маврово и Ростуше. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше. 
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• Годишен план за вработувања во ЈПКД „Маврово“ Маврови Анови за 2020 година 
 ИЗРАБОТУВА:         Раководно лице на институција 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  
• Извештај за реализација на Програма за уредување на градежното земјиште во 2019 

година 
ИЗРАБОТУВА:  Одделение за урбанизам и комунални дејности 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија за јавни комунални дејности 
УСВОЈУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

- Извештај за реализација на Програма за одржување, инсталации на локална 
патна мрежа и улица во Општина Маврово и Ростуше за 2019 година 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за општи работи Општина Маврово и Ростуше 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за урбанизам и комунални дејности 
УСВОЈУВА:      Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

- Извештај за реализација на Програма за користење и одржување на уличното 
осветлување за 2019 год. 

ИЗРАБОТУВА:  Одделение за општи работи Општина Маврово и Ростуше 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија  за јавни и комунални дејности 
ДОНЕСУВА:      Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Извештај за реализацијата на Програма за изработка на урбанистички планови на 
Општина Маврово и Ростуше за 2019 година 

ИЗРАБОТУВА:  Одделение за урбанизам, коунални дејности и заштита на живоната 
средина 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисијата за урбанизам и комунални дејности 
ДОНЕСУВА:      Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  
• Извештај за реализацијата на Програма за заштита на животната средина на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2019 год.  
ИЗРАБОТУВА: Одделение за урбанизам комунални дејности, заштита на животната 
средина и ЛЕР. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисијата за урбанизам и комунални дејности и животна средина 
ДОНЕСУВА:    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
  
• Извештај за реализација на Програма на Општина Маврово и Ростуше за 

финансирање на културата во 2019год.  
 ИЗРАБОТУВА: Одделение за нормативно правни и јавни дејности 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:      Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

•  Извештај за релизација на Програма за активностите во областа на спортот на 
подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2019 год. 

 ИЗРАБОТУВА:    Одделение за нормативно правни и јавни дејности 
РАЗГЛЕДУВА:     Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше 
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• Извештај за реализација на Програма за локален економски развој за 2018 год. 

ИЗРАБОТУВА:   Одделение урбанизам, комунални дејнозти, заштита на животната 
средина и ЛЕР  
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за урбанизам 
ДОНЕСУВА:       Советот на Општина Маврово и Ростуше 
   

• Извештај за финансиското работење на Основни училишта на подрачјето на 
Општина Маврово и Ростуше 

• Завршна сметка за 2019 година 
ПРЕДЛАГА:     Општинските  Основни  училишта 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за општествени дејности и Комисија за финансии и буџет 
УСВОЈУВА:     Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Извештај за финансиското работење на Средното училиште Маврово-Ростуше на 
Општина Маврово и Ростуше 

• Завршна сметка за 2019 година 
ПРЕДЛАГА:     Средното општинско училиште 
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за општествени дејности и Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Маврово и Ростуше 
за првиот квартал 2020 година  

 ИЗРАБОТУВА:         Одделение за финансиски прашања 
ПРЕДЛАГА:              Градоначалникот на Општината 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше 
 

• Годишна Програма за зимско одржување на локалните патишта, изградба и 
уредување на улици и мостови на подрачјето на општина Маврово и Ростуше за 
сезона 2020/2021 година 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за урбанизам и комунални дејности при Општина маврово и 
Ростуше 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија  за урбанизам и комунални дејности 
ДОНЕСУВА:     Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  
              АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ –   II КВАРТАЛ 
 
-Тримесечен извештај за финансиското работење на Ј.П.К.Д Маврово 
ИЗРАБОТУВА: ЈПКД „Маврово” Маврови Анови-Општина Маврово и Ростуше. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше 
   

• Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Маврово и Ростуше 
за вториот квартал 2020 година 

ИЗРАБОТУВА:         Одделение за Финансиски прашања 
ПРЕДЛАГА:              Градоначалникот на Општината 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за финансии и буџет 
УСВОЈУВА:              Советот на Општина Маврово и Ростуше 
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• Информација за работите што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста 
на сообраќајот и патиштата за првите шест месеци на 2019 година 

ИЗРАБОТУВА:         Командир на полициско одделение Ростуше 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за безбедноство сообраќајот 
УСВОЈУВА:              Советот на Општина Маврово и Ростуше   
  

• Информација за остварување на противпожарната заштита во Општина Маврово 
и Ростуше 

ИЗРАБОТУВА:         ТППЕ – Дебар 
РАЗГЛЕДУВА:          совет за јвна безбедност 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  
ЈУЛИ – АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ  – III КВАРТАЛ 
 
-Тримесечен извештај за финансиското работење на Ј.П.К.Д Маврово 
-Извештај за реализација на Годишен план за вработување за 2020 година 
ИЗРАБОТУВА: ЈПКД „Маврово” Маврови Анови-Општина Маврово и Ростуше. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше 
 
Основни училишта на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше  
 Извештај за работата за 2019/2020 год. 

• Програма за работа за 2020/2021 год. 
• Средно училиште на Општина Маврово и Ростуше  
• Извештај за работата за 2019/2020 година 
• Програма за работа за 2020/2021 година 

ПРЕДЛАГА:       Основните – средните училишта 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија за општествени дејности 
УСВОЈУВА:       Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  
• Извештај за финансиската поддршка на здруженијата на граѓани, социјална парична 

помош на граѓани и други трансфери од буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 
2019 година. 

ПРЕДЛАГА: Одделение за правно – нормативни работи, административни работи 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансии и буџет 
УСВОЈУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Извештај за финансиска поддршка на спортски здруженија, спортски клубови и 
спортските поединци од буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 год. 

ПРЕДЛАГА:       Оделение за нормативно-правни и административни работи 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија за општествени дејности 
УСВОЈУВА:       Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Информација за одржувањето и функционирањето на спомен обележјата, спомен 
куќите и други објекти важни за културно историското минато на Општина Маврово и 
Ростуше  

ИЗРАБОТУВА:   Завод за заштита на културните споменици и здружженија од НОБ. 
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија за одбележување на празници ,манифестации и др. 
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УСВОЈУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Информација за најчестите проблеми на потрошувачите, степенот на нивната 
заштита и проблеми при остварувањето на потрошувачките права  

ИЗРАБОТУВА:  Комисија за заштита на правата на потрошувачите 
РАЗГЛЕДУВА:   Совет за заштита на потрошувачите 
УСВОЈУВА:       Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Маврово и Ростуше 
за третиот квартал 2020 година 

ИЗРАБОТУВА:  Одделение за финансиски прашања 
ПРЕДЛАГА:       Градоначалникот на Општината 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисијата за финансии и буџет 
УСВОЈУВА:       Советот на општина Маврово и Ростуше  
  
 ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ  – IV КВАРТАЛ   
 
-Тримесечен извештај за финансиското работење на Ј.П.К.Д Маврово 
ИЗРАБОТУВА: ЈПКД „Маврово” Маврови Анови-Општина Маврово и Ростуше. 
РАЗГЛЕДУВА:  Комисија за финансирање и буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше 
 

• Годишен план за вработувања во општинската администрација во општина 
Маврово и Ростуше за 2020 година 

ИЗРАБОТУВА: Изработува оддение за човечки ресурси 
ДОНЕСУВА:     Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Годишен план за вработувања во ЈПКД „Маврово“ Маврови Анови за 2020 година 
ИЗРАБОТУВА: Раководно лице на институција 
ДОНЕСУВА:     Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Програма за одбележување на празници и манифестации за 2020 година од страна 
на Општина Маврово и Ростуше 

ИЗРАБОТУВА  И  ПРЕДЛАГА: Комисија за одбележување на празници, манифестации и 
доделување на награди и признанија  
ДОНЕСУВА: Советот на Општина Маврово и Ростуше 
 

• Програма за развојни планови на Општина Маврово и Ростуше за период од 2019 
до 2021 година 

ИЗРАБОТУВА: Одделение за урбанизам, комунални дејности и ЛЕР при Општина 
Маврово и Ростуше  
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија  за урбанизам и комунални дејности 
ДОНЕСУВА:      Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

- Предлог финансова програма за јавна чистота за 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:   ЈПКД  „Маврово” Маврови Анови. 
УСВОЈУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше 
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 Финансиски план и програма  за урбанистичко планирање, проектирање во 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:   Одделение за урбанизам, комунални дејности и ЛЕР 
РАЗГЛЕДУВА:Комисија за урбанизам и комунални дејности, Комисија за финансии и 
буџет 
УСВОЈУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Маврово и Ростуше 
во 2020 год.  

ИЗРАБОТУВА: Одделение за урбанизам Комунални дејностисти, заштита на животната 
средина и ЛЕР 
РАЗГЛЕДУВА: Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина 
ДОНЕСУВА:    Советот на Општина Маврово и Ростуше  
 

• Програма за уредување на градежното земјиште во 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:  Одделение за урбанизам и комунални дејности 
РАЗГЛЕДУВА:   Комисија за урбанизам и комунални дејности 
УСВОЈУВА:       Советот на Општина Маврово и Ростуше 

 
• Програма за користење и одржување на уличното осветлување на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:   Одделение за општи работи  
РАЗГЛЕДУВА:    Комисија  за урбанизам и комунални дејности 
ДОНЕСУВА:        Советот на Општина Маврово и Ростуше 
   
• Програма на Општин а Маврово и Ростуше за финансирање на културата во 2020 

год.  
ИЗРАБОТУВА:         Оделение за нормативно-правни и административни работи 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  
• Програмаза остварување на соцјалната, детската и здравствената заштита на 

Општина Маврово и Ростуше во 2020 год.  
ИЗРАБОТУВА:         Оделение за нормативно-правни и административни работи  
РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше 
  

• Програма за активностите во областа на спортот и култура на Општина Маврово и 
Ростуше за 2020 год. 

ИЗРАБОТУВА:         Оделение за нормативно-правни и административни работи  
РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за општествени дејности 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Програма за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2019 година 
ИЗРАБОТУВА:         Одделение за нормативно-правни и административни работи  
РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените 
УСВОЈУВА:              Советот на Општина Маврово и Ростуше  
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• Програма за работа на Совет на млади на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

година 
ИЗРАБОТУВА:         Совет на млади на Општина Маврово и Ростуше  
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Годишен план за вработувања во општинската администрација во општина 
Маврово и Ростуше за 2020 година 

ИЗРАБОТУВА:         Одделние за човечки ресурси 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

– Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Маврово и Ростуше 
за четвртиот квартал 2020 година 

ИЗРАБОТУВА:         Одделение за финансиски прашања 
ПРЕДЛАГА:              Градоначалникот на Општината 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за финансии и буџет 
УСВОЈУВА:              Советот на општина Маврово и Ростуше  
  

• Информација за работите што се однесуваат на јавната безбедност и 
безбедноста на сообраќајот и патиштата во второто полугодие во 2020 година 

 ИЗРАБОТУВА:        Командир на полициско одделение Ростуше 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисијата за безбедност 
УСВОЈУВА:             Советот на општина Маврово и Ростуше  
   

• Извештај за работата на Советот на Општина Маврово и Ростуше во 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:       Претседател на Советот на Општина Маврово и Ростуше 
УСВОЈУВА:              Советот на општина Маврово и Ростуше  
  

• Програма за работа на Советот на Општина Маврово и Ростуше  за 2020 година 
ИЗРАБОТУВА:         Комисија за утврдување Предлог-програмата 
ДОНЕСУВА:             Советот на Општина Маврово и Ростуше  
  

• Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 
• Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година  
• Буџетски календар за 2020 год. 
• Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници 

за 2020 год. 
• Одлука за извршување на буџетот на општината за 2020 година 

ИЗРАБОТУВА:         Одделение за финансиски прашања 
РАЗГЛЕДУВА:         Комисија за финансии и буџет 
ДОНЕСУВА:             Советот на општина Маврово и Ростуше          
  
НОРМАТИВЕН ДЕЛ 
Нормативниот дел од Програмата за работа на Советот на општина Маврово и Ростуше 
ја регулира нормативната дејност на Советот во 2020 година, односно донесувањето на 
нормативните акти од негова страна и нивното усогласување со новите прописи што ќе 
бидат донесени во текот на 2020 година. 
  
ЗАВРШЕН ДЕЛ 
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За извршување на Програмата се задолжуваат изготвувачите, предлагачите  и сите 
останати учесници да се придржуваат на роковите утврдени во истата. 
Во текот на 2020 година Советот на општина Маврово и Ростуше ќе ги разгледува и сите 
дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење. 
Програмата ќе се објави во „Службен гласник на општина Маврово и Ростуше”. 
  
                                                                      Советот на Општина Маврово и Ростуше  
                                                                                         Претседател   
                                                                                         Алил Алили 
 
307. 

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 оснивање на заедничко Јавно претпријатие 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА,   Одлуката за оснивање на заедничко Јавно претпријатие ,  број 08-

431/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата седница 

одржана на ден 20.12.2019  година. 

Бр.09-438 /11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 18 став 3 и став 5 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен 

Весник на РСМ бр.79/09) и член 36 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа 

(Службен Весник на РСМ бр. 05/02) Член 23-а и 46 од Законот за управување со отпад 

(Службен весник на РСМ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2004; 102/08; 143/08; 124/010; 51/011, 

123/012, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16, 63/16) и член 9 и член 10 од Законот 

за јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ број (8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 

83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16, 64/18) и “Службен весник на РСМ” бр. 35/19. од 

Законот за јавните претпријатија( пречистен текст). Советот на Општина на 35  седница 

одржана на ден 20.12.2019година, ја донесе следнaва: 

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 1 

Со оваа одлука Советите на општините Тетово, Гостивар, Врапчиште, Брвеница, 

Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Маврово и Ростуше, основаат заедничко јавно 

претпријатие за регионално управување со отпадот во Полошкиот плански регион.  



 

21 

 

26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.480 

Член 2 

Името на заедничкото јавното претпријатие ќе биде Заедничко Јавно Претпријатие 

„Русино/Полог“. Скратената форма на името ќе биде ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“, име кое ќе 

биде содржано на печатот, грбот и сите материјали на заедничкото регионално јавно 

претпријатие, и во сета кореспонденција која заедничкото јавно претпријатие ќе ја има 

со трети лица по пат на пошта, факс или електронска пошта.  

Седиштето на јавното претпријатие ќе биде во депонијата Русино, с.Русино бб Општина 

Гостивар, Република Северна Македонија.  

 

Општина Број на 

жители 

Учество (%) Висина на средства 

Брвеница 16,702 5.162 63,468  денари 

Боговиње 31,236 9.653 118,698 денари 

Гостивар 84,104 25.992 319,597 денари 

Јегуновце 10,363 3.203 39,380 денари 

Маврово и Ростуше 8,930 2.760 33,934 денари 

Теарце 23,006 7.110 87,423 денари 

Тетово 92,734 28.659 352,391 денари 

Врапчиште 27,850 8.607 105,831 денари 

Желино 28,652 8.855 108,878 денари 

Полошки регион 323,577 100.00 1,229,600 денари 

 

Активностите на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ ќе вклучуваат управување со отпадот на 

депонијата Русино, понатамошен развој на депонијата Русино во депонија за безопасен 

комунален отпад, организирање и управување со новите капацитети за ослободување 

од отпад откако капацитетот на депонијата Русино ќе се исцрпи, управување со други 

установи за отпад кои ќе имаат корист од управувањето со цврст отпад во Полошкиот 

регион, како и други општи активности за управување со отпад. Активностите на 

компанијата може да вклучуваат склучување на договори со други компании, на кои 

можат да им бидат делегирани дел од активностите. 

Член 3 

 

Износот на средства за основање на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“  изнесува 1.229.600 денари. 

Средствата од став 1 од овој член ги обезбедуваат општините- основачи во 

пропорционален износ на бројот на население според последниот попис спроведен во 

Република Северна Македонија во 2002 година и Закон за територијалната организација 

на локалната самоуправа во Република Северна Македонија („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08 и 149/14) и тоа:  
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Член 4 

ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ ќе ги врши следните дејности :  

 

Шифра на дејност Назив 

38 Дејности за собирање, обработка и отстранување на 

отпад; обновување на материјали 

38.1 Собирање на отпад 

38.11 Собирање на безопасен отпад 

38.12       Собирање на опасен отпад 

38.2 Обработка и отстранување на отпад 

38.21      Обработка и отстранување на безопасен отпад 

38.22       Обработка и отстранување на опасен отпад 

38.3          Обновување на материјали 

38.31       Демонтирање на крш 

38.32      Обновување на посебно издвоени материјали 

39   Дејности за санација и останати услуги на управување со 

отпад 

39.0   Дејности за санација  и останати услуги на управување 

со отпад 

39.00     Дејности за санација  и останати услуги на управување 

со отпад 

Приоритетна дејност на ЗЈП ќе биде :  

Шифра на дејност Назив 

38.21     Обработка и отстранување на безопасен отпад 

Член 5 

ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ се организира така што дејноста, заради која е основано, да ја 

врши на начин со кој се обезбедува: 

1. Техничко-технолошко и економско единство на системот; 

2. Ефикасност и транспарентност во работењето; 

3. Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој; 
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4. Заштита и унапредување на добрата од општ интерес; 

5. Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на 

производи и услуги и 

6. Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со 

другите системи во земјата и светот. 

Член 6 

Заедничкото регионално јавно претпријатие за управување со отпад се  организира на 

начин што ќе обезбеди поттикнување и развој на управувањето со отпадот на 

регионално ниво согласно со Стратегијата за управување со отпад и Планот за 

управување со отпад на Република Северна Македонија, воспоставување и 

организирање регионален систем за управување со отпад којшто особено се состои од 

регионална депонија за комунален отпад и/или други објекти и инсталации за 

постапување со отпадот. 

Член 7 

Заедничкото јавно претпријатие за регионално управување со отпад се организира како 

единствено регионално јавно претпријатие и дејностите наброени во членот 4 на оваа 

Одлука, ќе ги извршува  на територијата на сите општини-основачи на  ЗЈП 

„РУСИНО/ПОЛОГ“ . 

Заедничкото регионално јавно претпријатие има 2 (две) претоварни станици кои се 

организирани како подружници и тоа: 

- Претоварна станица (ПС) Подружница во Тетово- каде ќе се транспортира 

отпадот од општините Желино, Теарце, Јегуновце, Тетово 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Маврово и Ростуше- каде ќе се 

транспортира отпадот од општината Маврово и Ростуше. 

Подружниците на јавното претпријатие немаат својство на правно лице, но можат да 

настапуваат во правниот промет во име и за сметка на јавното претпријатие. 

Со подружницата раководи раководител што го именува директорот на јавното 

претпријатие. 

Член 8 

Сите одлуки усвоени од органите/ на заедничкото регионално јавно претпријатие се 

задолжителни за сите основачи и истите ќе бидат спроведувани на еднаков начин за 

секој/а од основачите/општините. 

Член 9 

Заедничкото регионално  јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети 

лица, одговара со целиот свој имот.  

Основачите/општините не се одговорни за обврските на заедничкото јавно 

претпријатие. 

Член 10 

Финансирањето на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ ќе се врши: 

 -од остварени сопствени приходи на претпријатието, 

 -од Буџетите на општините основачи на ЗРЈП во пропорционален износ на бројот 

на население според последниот попис спроведен во Република Северна Македонија во 



 

24 

 

26 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр.483 

 2002 година и Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во 

Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/04, 

22/05, 98/08, 106/08 и 149/14)  

-од донации и спонзорства и  

 -од други извори  на приходи. 

Основачите на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ со посебни одлуки ќе отстапат на користење имот 

и опрема  за работа на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“.  

 

Член 11 

За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈП „Русино/Полог“ до негово конституирање се 

именува Бесим Догани од Гостивар именуван со Одлука за именување на лице кои ќе ги 

води работите до конституирање на заедничкото јавно претпријатие за управување со 

отпад бр.08-2562/1 од 14.11.2019 година на Советот на општина Гостивар. 

 

Член 12 

Органите на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ се Управен одбор, Одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење (Надзорен одбор) и Директор. 

Управниот одбор се состои од 13 (тринаесет) членови кои ги именуваат и разрешуваат 

Советите на општините кои го основаат заедничкото јавно претпријатие а 

предложувањето на членовите оди на следниот начин: 

Советот на општина Гостивар предложува 3 (три) члена 

Советот на општина Тетово предложува 2 (два) члена. 

Советот на општина Боговиње предложува 1 (еден) член 

Советот на општина Брвеница предложува 1 (еден) члена 

Советот на општина Врапчиште предложува 1 (еден) член 

Советот на општина Желино предложува  1(еден) член 

Советот на општина Јегуновце предложува 1(еден) член 

Советот на општина Маврово и Ростуше предложува 1(еден) член 

Советот на општина Теарце предложува 1 (еден) член 

          Центарот за развој на Полошки плански регион предложува 1 (еден) член 

Секој член на Управниот одбор има право на еден глас. 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за усвоени доколку се изгласани од повеќе од 

половина од вкупниот број на членови на Управниот одбор.  

Советот на секоја од општините може да го предложи разрешување само членот на 

управниот одбор која самата го предложила за именување. 

 

Член 13 

Одборот за вршење на  контрола на материјално-финансиското работење на ЗЈП 

„РУСИНО/ПОЛОГ“ (надзорен одбор) се состои од 5 (пет) члена кои ги ги именуваат и 

разрешуваат Советите на општините кои го основаат ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ а 

предложувањето на членовите оди на следниот начин: 

 Советот на општина Тетово предложува 2 (два) члена. 
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 Советот на општина Гостивар  предложува 1 (еден) член 

 Советот на општина Боговиње предложува 1 (еден) член 

 Центар за развој Полошки плански регион предложува 1(еден) член. 

Советот на секоја од општините може да предложи разрешување на членот односно 

членовите на Одборот за вршење на  контрола на материјално-финансиското работење 

на ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ (надзорен одбор) . 

Одлуките на Одборот за контрола на финансиското и материјално работење се 

усвојуваат доколку се изгласани од повеќе од половина од вкупниот број на членови на 

Одборот за контрола на финансиското и материјално работење 

Член 14 

Со работата на заедничкото јавно претпријатие раководи Директор. 

Директорот се избира по пат на јавен оглас кој го распишува Управниот одбор на ЗЈП 

„РУСИНО/ПОЛОГ“, во согласност со Законот за јавни претпријатија, а изборот го вршат 

Градоначалниците на општините што го основаат заедничкото јавно претпријатие со 

апсолутно просто мнозинство, односно со 51 бод од вкупно 100 бодови, при што 

вредноста на гласот на секој градоначалник е изразена во бодови на следниов начин: 

Општина Број на бодови 

Тетово 28 

Гостивар  26 

Врапчиште  9 

Брвеница  5  

Боговиње 10 

Теарце 7 

Желино 9 

Јегуновце 3 

Маврово и Ростуше 3 

Вршител на должноста Директор до избор на Директор именува Управниот одбор  на 

ЗЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“. Директорот на заедничкото јавно претпријатие го разрешува 

Управниот одбор. Мандатот на Вршителот на должноста Директор ЈП „РУСИНО/ПОЛОГ“ 

престанува со избор на Директор или со истекот на период од 6 месеци од 

донесувањето на одлуката за именување на Вршителот на должноста Директор ЗЈП 

„РУСИНО/ПОЛОГ“.  

Член 15 

Статутот на Заедничкото регионално јавно претпријатие се донесува во рок од 30 дена 

од денот на уписот во Централниот регистар на РСМ.  

Член 16 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службениот 

гласник на општината, а ќе започне да се применува по нејзиното донесување  од страна 

на советите на сите општини основачи. 

Бр.08-393/13                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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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308. 

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 отпочнување на активности за редовно ажурирање на 

“Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности” 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпочнување на активности за редовно ажурирање на 

“Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности”, 

број: 08-431/14  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 35-тата 

седница одржана на ден 20.12.2019  година. 

Бр.09-438 /12                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 14, став 1 од „Уредбата за Методологија за изработка на 

процената на загрозеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и 

опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и 

определување на субјектите во системот на управување на системот со кризи на кои им 

се доставива  целосна или извод од процената“. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше има обврска да врши редовно 

ажурирање на „Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и 

опасности“. 

Советот на општината на седницата одржана на ден 20.12.2019  година ја донесе 

следната: 

О Д Л У К А 

За отпочнување на активности за редовно ажурирање на „Процената на загрозеноста на 

подрачјето на општината од сите ризици и опасности“ . 

 

Член 1 

        Согласно член 14, став 1 од „Уредбата за Методологија за изработка на процената 

на загрозеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, 

нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определување 

на субјектите во системот на управување на системот со кризи на кои им се доставува  

целосна или извод од процената“ Општина Маврово и Ростуше одпочнува активност за 

редовно ажурирање на „Процената за загрозеноста на подрачјето на општината од сите  
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ризици и опасности“ во координација со Подрачното одделение на Регионалниот центар 

за управување со кризи-Гостивар.. 

Член 2 

          Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден  од  нејзиното објавување во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше” .  

 
Бр.08-431/14                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

309. 

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 за екологија и унапредување на културата и спортот за организирање на 

културен настан,  број 08-431/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 35-тата седница одржана на ден 20.12.2019 година. 

Бр.09-438 /13                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2019 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  20.12.2019   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 30.000,оо  денари на  Здружението за 

екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН. 
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Член  2 

 Финансиските средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање 

од  25.11.2019 година за организирање на културен настан за младите, во форма на 

забава, збогатен со професионална аудио и визуелна опрема.Настанот ќе се одржи во 

Домот на Културата во с.Ростуше. 

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

конто 463110 АО Програма – . На трансакциона сметка  на Здружението . 

 

Член 3 

Подносителот на барањето - Здружение за екологија и унапредување на културата и 

спортот после добивањето на финансиските средтства да поднесе финансиски извештај 

за реализација на средствата поткрепен со соодветна документација. 

 

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.08-431/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

20.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

310. 

Врз основа на член член 24-а одЗаконотзајавнипретпријатија (Сл. 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, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 точка 9 

одЗаконотзалокалнасамоуправа(Службен Весникна РМ бр05/02), Градоначалникот на 

Општина Маврово и Ростуше на ден 25.12.2019 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Јавно претпријатие 

за комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

 

1. Со ова Решение лицето Александра Матеска, од с.Леуново, заради истекот на 

мададатот вршител на должноста диреткор на Јавно претпријатие за комунални 

дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови, избрана со Решение број 09-208/1 од 

25.06.2019 година СЕ РАЗРЕШУВА. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и 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 претпријатијаСл. Весникна РМ бр. 

38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,  
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138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), именованата избрaна за вршител на 

должност директор на Јавно претпријатие за комунални дености ,,Маврово” Маврови 

Анови со Решение, број 09-208/1 од 25.12.2019 година, заради истекот на функцијата 

вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности 

,,МАВРОВО” Маврови Анови најдолго до 6 /шест/ месеци се разрешува од назначената 

фукција и 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 до надлежното министертство.    

Решението е доставено до: 

- Александра Матеска 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар 

                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                  Медат Куртовски    

Број 09-208/4 
25.12.2019 год. 
 

311. 

Врз основа на член 24-а  став 3 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 

одЗаконотзалокалнасамоуправа(СлужбенВесникна РМ бр05/02), Градоначалникот на 

Општина Маврово и Ростуше на ден 26.12.2019 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. ДИЈАНА ДАВИДОВСКИ од с.Маврово, со Висока стручна спрема се именува за 

вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности 

,,МАВРОВО” Маврови Анови. 

2. 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  став 3 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),Дијана Давидовски од с. Маврово,  
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вработена во ЈПКД ,,Маврово”, со Висока стручна спрема се именува за вршител на 

должноста директор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Маврово” Маврови 

Анови. Именовањето е за период не подолг 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: 

- Дијана Давидовски 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар 

                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                    Медат Куртовски      

Број 09-208/7 
26.12.2019 год. 
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