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256. 
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 Програма за одржување на јавна 

чистота на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програмата за одржување на јавна 

чистота на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година број 08-381/3 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 

15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) член 15, став 1, 

точка 4 и член 25 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. 03/2015, пречистен текст). 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на  15.11.2019 

година, донесе 

О Д Л У К А 

За донесување на програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше донесува Програма за одржување  на 

јавната чистота за 2020 година која ги дефинира обемот, динамиката, начинот на 

вршење на потребните активности и начинот на нивно финансирање. 

Член 2 

Одржувањето на јавната чистота ќе го врши ЈПКД” МАВРОВО” од Маврови Анови, 

чиј оснивач е Општината. Општината може со Одлука на Советот горенаведените 

работи, да ги отстапи на извршување на правно лице, регистрирано за вршење на 

овие работи, согласно со закон. 

Член 3 

Програмата ќе се реализира со средства планирани со буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година. 
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Член 4 

Одлуката стапува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-381/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) член 15, став 1, 

точка 4 и член 25 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. 03/2015, пречистен текст). 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на 15.11.2019 

година, донесе 

    П Р О Г Р А М А 

за одржување на јавна чистота на подрачјето на   

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година   

I.Вовед  

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Маврово 

и Ростуше за 2020 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 

потребните активности и начинот на нивно финансирање. 

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење)  на 

јавните сообраќајни површини и е во зависност од: 

− густина на населеноста 

− фрекфенција на луѓе и моторни возила 

− степен на нечистотија 

− степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.) 

− инфраструктурните сообраќајни услови 

− делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува  како 
еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од: 

− Метење и миење на сите улици, како и сите други јавни површини и 
отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота; 

− Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во населените 
места на Општината; 

− Одржување на крајбрежје на Мавровското езеро 

− Одржување на паркови и зелени површини 

− Одржување на јавните површини во зимски услови 
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− Одржување на споменици и спомен-обележја во населените места од 
Општината.  

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови, чии 

основач е Oпштината. 

Табела: Површини каде ќе се извршува јавната чистота 

Ред.бр. Улица/локација         површина  

(м2) 

1. Улици и плоштади во поголемите 

населени места: 

-центарот на општината – с.Ростуше, 

-центарот на нас. Маврови Анови 

(дуќани) и  

-центар на с.Маврово  

 

 

~ 1.500 м2 

~ 1.500 м2 

 

~ 4.000 м2 

2. Патеката околу Мавровското езеро ~ 3.000 м2 

   

3. Општинските пазари во Ростуше и 

с.Маврово 

 

~ 1.000 м2 

4. Спортската сала „Македонија“     ~ 3.500 

   

5. Викенд и туристичките локации       ~ 10.000 m2 

Извршувањето на работните задачи и активности во делот на одржување на јавна 

чистота ќе се врши константно (континуирано) од страна на ЈПКД „ Маврово. 

Работните задачи во делот на одржување на јавна чистота ќе се вршат по 

потреба (во зависност од годишното време, спортските активности, манифестации и 

др.). 

 Во зимскиот период во услови на снег чистењето на локални патишта и дел од 

улиците ќе го вршат фирми кои ќе го добијат тендерот за зимско одржување на локални 

патишта и улици. Исто така ќе вршат посипување со индустриска сол и песок, доколку се 

обезбедат услови за одржување на локалните патишта во зима – чистење на снег со 

Одлука на совет може да се определи таквите обврски да ги преземе Јавното комунално 

прептпријатие. 



 

5 

 

22 Ноември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12 стр.399 

Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно 

Годишниот оперативен план за зимски услови на општина Маврово и Ростуше што ќе 

биде донесен од страна на Советот на Oпштината. 

 Корисниците, односно сопствениците на отворените простори на јавните објекти и 

на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се 

должни истите уредно да ги одржуваат на начин со кој не се наградува и деградира 

просторот и редовно да го отстрануваат сметот од истите. 

 Чистењето на јавните површини после јавни манифестации, собири и други 

масовни собирања ќе се врши од страна на ЈПКД „Маврово“ по претходен договор со 

организаторот на истите или дококлу нема договор должни се самите организатори да ги 

очистат површините на кои е одржана манифестацијата. 

 Потоа ќе има периодично косење на банкини и тротоари на локалните патишта во 

општината во пролетниот и летниот период, кастрење на дрворедите еднаш годишно. 

 Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и 

друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет 

пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на 

наносите ќе се изврши перење на улиците. 

Поставување садови за отпад и обезбедување на јавни санитарни јазли 

 За одржување на јавната чистота на јавните површини и отворени простори пред 

јавни објекти ќе се постават соодветни садови за фрлање на отпадоци и ќе се обезбедат 

јавни санитарни јазли. 

 За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти-садови, односно 

метални контејнери од 1,1 м3 и пластични садови за селектирање на отпад. 

Места за одредување на локации за депонирање на цврст градежен отпад во 

населените места на територијата на Општината се одпределени со Одлука бр.07-136/8 

од 28.03.2014 година, донесена од страна на Советот на Општина Маврово и Ростуше. 

II.Начин на финансирање 

 За успешно спроведување и реализација на предметната програма и за успешно 

реализирање на програмски предвидените задачи и активности се предвидува да се 

обезбедат финансиски средства во буџетот на Општината. 

 Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе биде утврдена со 

Одлука на Советот на општината Маврово и Ростуше, согласно со член 24 и 25 од 

Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 

80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16). 
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 За реализација на оваа Програма определни се средства во висина од 

_____________ денари, планирани со Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

год. 

III.Цел на Програмата 

 Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Маврово и 

Ростуше е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на ниво преку зајакната 

контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат трошоците за одржување на 

јавна чистота преку: 

• одговорност на субјектите од создавање преку постапување до одлагање на 
отпадот, 

• едукација од страна на извршителот на програмата, 

• подигање на јавна свест, 

• чести контроли од страна на надлежниот општински орган - комунални редари 

• систем за стимулација-опомени и казни. 
IV.Извршител на Програмата 

 Задолжен субјект за извршување на активности предвидени со оваа Програма е 

Општина Маврово и Ростуше и ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови. 

 Јавното претпријатие за комунални дејности „Маврово“ од Маврови Анови 

изготвува Годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, и 

населените места во општината, бројот на извршителите, ангажираната механизација, 

динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели. 

 Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено 

одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна чистота на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година. 

Во случај на неквалитетно вршење на работите согласно членот 7 став 2 од 

Законот за Јавна чистота, Општината може со Одлука на Советот на Општината, 

горенаведените работи да ги отстапи на извршување на правно лице регистрирано за 

вршење на овие работи,согласно со закон.  

Правата и обврските меѓу Општината Маврово и Ростуше и Јавното претпријатие 

за комунални дејности согласно член 8 од Законот за јавна чистота се уредуваат со 

посебен Договор кој содржи:  

- вид и обем на работите (реализација на Програмата )  

- начин и рок на плаќање за извршување на работите;  

- гаранција за исполнување на обврските од договорот и друго.  

V.Надзор над извршување на Програмата 

 Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на 

општина Маврово и Ростуше за 2020 година врши надлежниот општински орган - 

одделние за инспекциски надзор. 

  



 

7 

 

22 Ноември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12 стр.401 

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналните редари или 

друго лице овластено од Градоначалникот . 

VI.Завршни одредби 

 Програмата за одржување на јавна чистота за подрачјето на Општина Маврово и 

Ростуше за 2020 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

„Службен гласник на општина Маврово и Ростуше“. 

Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                Претседател 

                                                                              Алил Алили 

 
257. 
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 Програма за работа на Одделението за 

испекциски надзор на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување  на Програма за работа на Одделението за 

испекциски надзор на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година   број 08-381/4 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 

15.11.2019 година. 

 

Бр.09-385 /2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на  Законот за испекциски надзор (“Сл. Весник  на РМ “ бр. 50/10, 162/10, 

157/11,147/13 и 41/14) а во согласност со член 36 точка 6 од Законот за Локална 

самоуправа (“Сл.Весник на Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 25, , став 1, точка 3  

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

година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 15.11.2019 година   ја донесе 

следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за работа на Одделението за испекциски надзор на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 
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Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за работа на 

Одделението за испекциски надзор на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување на надлежностите на инспекторите ќе бидат 

предвидени во буџетот за 2020 година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 
Бр.08-381/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

П Р О Г Р А М А 
За работа на Одделението за инспекциски надзор на Општина Маврово и Ростуше за 

2020 година 
 
ВОВЕДНИНАПОМЕНИ 
Во согласност со Програмата за работа на Советот на Општина Маврово и Ростуше за 
2020 година и согласно со Законот за инспекциски надзор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13 и 41/14) ја презентираме 
Годишната програма за работа на Одделението за инспекциски надзор на Општина 
Маврово и Ростуше во врска со извршувањето на инспекциските работи од надлежност 
на Општина Маврово и Ростуше за периодот од 01.01.2020 заклучно со 31.12.2020 
година. 
Во Програмата презентирани се активностите на Одделението за инспекциски надзор на 
Општина Маврово и Ростуше кои ќе бидат преземени со цел исполнување на законската 
рамка за вршење на инспекциски надзор во сите области од надлежност на Општина 
Маврово и Ростуше, како во однос на постоечката законска регулатива, така и во однос 
на можните измени и дополнувања. Одделението заинспекциски надзорна Општина 
Маврово и Ростуше во својата работа ги покрива следните области од аспект на вршење 
инспекциски надзор: 
 
1.Овластен градежен инспектор 
2.Овластен инспектор за локлани даноци и комунални такси                       
3.Комуналниредари 
 
Програмата за работа на Одделението дадена е според надлежностите на соодветните 
инспектори, потребните услови за комплетно исполнување на Програмата во согласност 
со потребите и согледувањата од досегашното работење. Финансиските средства за 
спроведување на надлежностите на инспекторите предвидени се во Буџетот на 
Општина Маврово и Ростушеза 2020година. 
 
За реализација наПрограмата ќе бидеи зготвен Годишен извештај. 
 
1. ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР (1 извршител) 
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Работните активности на Овластениот градежен инспектор во текот на 2020 година ќе се 
засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните закони: 
-Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10 , 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12 ,144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 
и 149/14) 
  -Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 
162/10, 157/11, 147/13 и 41/14) 
-Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05 , 110/08 и 51/11) 
Предвид ќе бидат земени и сите можн иизменувања и дополнувања на законските и 
подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности.Вид и обем на работите : 
Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над градби од втора 
категорија, како што се: 
-Градби наменети за основно исредно образование, 
-градби од областа на културата,  
-градби за потребите на органите на општината, 
-градби наменети за примарна и секундарна заштита,  
-градби за потребите на верските заедници,  
-индустриски градби,  
-стопански градби,  
-деловни градби,  
-станбено 
-деловни градби,  
-градби за индивидуално домување,  
-викенд куќи,  
-градби за колективно домување,  
-градби за потребите на агро берзи,  
-трговски центри,  
-хотели,  
-рекреативни центри,  
-градби за научно-истражувачката дејност,  
-катни гаражи,  
-пазари,  
-општински патишта,  
-придружно услужни објекти на општински патишта и улици утврдени со закон,  
-електронски комуникациски мрежи и средства,  
-термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ,  
-ветерници,  
-градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1 
МW,  
-далноводи со напонско ниво до 35 КВ,  
-трафостаници со напонско ниво до 35 КВ,  
-складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 
1.000 тони,  
-секундарна гасоводна мрежа,  
-секундарна топловодна мрежа,  
-трамвајски пруги,  
-градби за противпожарна заштита,  
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-градби за ветеринарна заштита,  
-детски градинки,  
-градби во подрачјена национални паркови и парк шуми,  
-градби за сепарација на материјал за производство на бетон 
-бетонски бази,  
-асфалтни бази,  
-локални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување,  
-градби кои се во функција на заштита и промоција на природното наследство 
(информативни центри),  
-депонии за интерен отпад (градеже ншут) и депонии за неопасен отпад,  
-рудници и градби за потребите на рудници, 
-автокампови и градби за потребите на автокампови,  
-објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад,  
-меѓуградски автобуски станици,  
-зоолошки градини,  
-стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи,  
-отворениспортски игралишта,  
-базени на ниво на теренот за јавна употреба,  
-јавни паркови,  
-јавни паркиралишта и -ски-лифтови. 
Овластениот градежен инспектор во рамките на своите надлежности има право да врши 
Инспекциски надзор:  
-во текот на изградбата; 
-изградба на објект кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во 
поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и 
пренамена од станбен во деловен простор и обратно 
-спроведува едукација на лица или субјект каде што ќе утврди сторена неправилност. 
Инспекцискиот надзор над градби од втора категорија ја врши еден овластен градежен 
инспектор на цела територија на Општина Маврово и Ростуше. Инспекцискиот надзор 
претставува континуиран процес. 
 
Активности на овластен градежен инспектор:  
-Постапување по претставки поднесени од страна на правни и физички лица како и 
постапување по претходно добиени сознанија и по сопствена иницијатива (службена 
должност) 
-Водење на управни постапки 
-Прием на странки 
За вршењето на инспекцискиот надзор Овластениот градежен инспектор води дневник и 
доставува годишен извештај за претходната година до Советот на Општината . 
 
Финансиски средства: 
За спроведување на оваа Програма, потребни се финансиски средства за извршување 
на донесените извршни управни акти (отстранување на објекти).Општината за 
извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб-страницата. 
 
Начин на извршување на работите: 
Годишната програма ќе и овозможи на Општина Маврово и Ростуше система-тизирано 
спроведување на Законот за градење како и на Законот за инспекциски надзор. 
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Подеднакво важно ќе биде да се информираат и да се едуцираат граѓаните за нивните 
обврски од законските норми и придобивките кои ќе ги имаат од тоа на долг рок. 
 
Временски рокови за извршување на работите: 
Периодот за реалицзација на оваа Програма е јануари-декември 2020 година. 
 
Образложение: 
Со изготвување на оваа Програма за работа на Овластениот градежен инспектор се 
предвидува преземање на мерки за спроведување на законските и подзаконските акти 
од областа на инспекциски надзор над градби од втора категорија.За спроведување на 
оваа Програма и за спроведување на законите 
Во надлежност на Овластениот градежен инспектор, надзор врши еден овластен 
инспектор. 
 
2.Овластен инспектор за локлани даноци и комунални такси                       
- врши надзор на спроведување на одредбите од Законот за даноци на имот и Закон за 

комунални такси, 
- се грижи за наплата на сите видови на приходи кои се сопствени извори на приходи 

на општината, 
- се грижи за правилната примена на одредбите од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа,  
- врши проверка на состојбата и вредноста на недвижниот и движниот имот кој треба 

да биде предмет на оданочување,  
- составува записник за превземените дејствија во инспекцискиот надзор и разгледува 

приговори од даночните обврзници,  
- донесува решенија за плаќање на данок на имот и превзема други работи утврдени 

со закон или подзаконски прописи,  
- донесува решенија за плаќање на данок на комунални такси и превзема други работи 

утврдени со закон или подзаконски прописи,  
- врши анализа за староста на долговите и погодноста за наплата и изготвува 

решенија за присилна наплата на даночен долг и изречени казни,  
- составува записник за извршен инспекциски надзор, 
- донесува решенија по барање на странки или по службена должност 
 
3.КОМУНАЛЕН РЕДАР (2 извршители) 
Работните активности на општинските комунални редари во текот на 2020 година ќе се 
засноваат на вршење на контроли над примена на следните законски прописи: 

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр 
.111/08, 64/09,88/10, 114/10, 130/10, 23/11, 53/11 и 80/12) 

- Закон за општа управна постапка („Службен весникна Република Македонија“ бр. 
38/05, 110/08 и 51/11) 

- Одлука за комунален ред (,,Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше“бр._____) 

Од горе наведените закони и подзаконски акти произлегуваат работите кои ќе ги вршат 
комуналните редари во текот на 2020 година. 
Контролата на одржувањето на јавната чистота во согласност со Законот за јавната 
чистота ја вршат двајца комунални редари на целата територија на Општина Маврово и 
Ростуше. 
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За извршените контроли, комуналните редар иизготвуваат месечни извештаи кои се 
доставуваат до раководителот на Одделението и годишен извештај, вклучен во 
извештајот за работа на Одделението за инспекциски надзор. 
 
Образложение: 
Со Програмата за работа на комунален редар се предвидува преземање на мерки за 
спроведување на  законските и подзаконските акти од областа на јавната чистота со цел 
да се подобрат условите за живот наг раѓаните на Општина Маврово и Ростуше . 
 
258. 
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 Програма за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија 

на Подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување Програма за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија  

на Подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година број 08-381/5 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 

15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
          

 Врз основа на  Член 36, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл. Весник  

на РМ “ бр. 5/2002), Член 25, став 1, точка 3  од Статутот на Општина Маврово и  

Ростуше (пречистен текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 15.11.2019 година   ја донесе 

следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште во Сопственост на Република Северна Македонија на Подрачјето на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година. 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во Сопственост на Република Северна Македонија 

на Подрачјето на Општина Северна Македонија за 2020 година. 
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Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 
Бр.08-352/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
259. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на ценовник на услуги од страна на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на ценовник на услуги од страна на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови број 08-381/6  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на Член 11, точка 5 од Законот за Јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ  Бр. 

38/96, 6/02, 40/03 и 49/06). Член 25, точка 5 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше. 

Советот  на својата седница одржана на ден: 15.11.2019  година ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на ценовникот на услуги на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои  ценовникот на услуги кој ќе се 

извршува од страна на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови. 

 

Член 2 

Ценовник  на услуги со цени се: 

- Рачен ископ со затрупување на метар должен..............         200,оо  ден. 

- Машински ископ на час....................................................     4.000,оо ден. 

- Косење со тример  м2.......................................................          5,оо ден. 
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- Чистење снег со Nisan Navara  на час...............................     3.000.оо ден. 

- Собирање на покосена трева м2 .....................................            0,8о ден. 

- Гриблање и чистење на листови  м2 ...............................            1,5о ден. 

- Метење на пешачки патеки м2 ........................................            0,5о ден. 

- Собирање на смет од пешачки патеки м2 ......................             0,5о ден. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-381/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
260. 
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 улично осветлување за 

2019/20 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за улично осветлување за 

2019/20 година,  број 08-381/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на  Член 22, точка 4 од Законот за Локална самоуправа,  (“Сл. Весник  на РМ 

“ бр. 5/2002) ,  Член 15, точка 4 и Член 25, , став 1, точка 3  од Статутот на Општина 

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

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 15.11.2019 година   ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за Улично осветлување за 2019/20 година на Општина 

Маврово и Ростуше 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за Улично Осветлување 

за 2019/20 година. 
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Член  2 

Финансиските средства  за реализација на Програмата  ќе бидат предвидени во буџетот 

за 2020 година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 
Бр.08-381/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

План за реализација на програмата за улично осветлување за 2019\20 година 

 

• Поставување на нова линија за улично осветлување во село 

Ростуше – Потребни материјали 

150 метра кабел 2 х 16 по цена од 30 ден. Или вкупно   1.500 денари  

5 вандрма,комплет                  5.300 

10 алку спојки 2 х 52          540  

2 дрвени бандери                10.560 денари 

20 метри кабел 2 х 16  по цена од 30 денари      600 

Тековно одржавање на системот. 

      Село ПРИСОЈНИЦА 

Нова линија за улично осветлување од „На дабје“ до центар на селото 

4 бандери по цена од 5 280 денари    23.000 денари 

400 метра кабел 2 х 16 по цена од 30 денари  12.000 

4 улични вандрми,комплет по цена од 1 056              4.200 

8 алку спојки по цена 52 денари                  420   

5 затегачи 

Тековно одржавање на системот 

СЕЛО ЖИРОВНИЦА 

Кабел 2х16 500 м                                                            15.000 ден  

Вандарми комплет 15 ком х 1056                                   15.840 ден 

Тегли 25 ком х 250                                                            6.250 ден 

Бандери дрвени 6 ком х 5280                                        31.680 ден 

50 ал ку спојки х 50                                                          2.500ден 

Тековно одрзавање на системот 

СЕЛО АЏИЕВЦИ 

Има потреба од нова улична линија 

80 метри кабел 2х16 по цена од 30 денари    2.400 денари 

2 бандери х 5280                10.560 

4 вандрми,комплет                 4.200 

8 алку спојки          450 
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Тековно одржавање на системот 

МАВРОВИ АНОВИ 

Има потреба од нова улична линија над полициското одделение 

5 лед глави х 3520                                                            17600ден 

200 метри кабел 2х16 по цена од 30 денари  6000 денари 

7 вандрми,комплет      7350 

14 алку спојки          800 

Тековно одрзавање на системот 

ТРЕБИШТЕ 

200 метри кабел       6 000 

3 бандери               15.300 денари 

5 вандрми,комплет                 5 280 

10 алку спојки                   520 

3 затегач пластичен        300 

Тековно одржавање на системот 

          ВЕЛЕБРДО 

1 КОМПЛЕТ ОПРЕМA,НАДВОРЕШНA ВО ТРАФОСТАНИЦИТЕ 

1 ЛИМЕН ОРМАН 1 Х 4 000     4000 

1 ац склопки                   3520 

5 осигурувачи автоматски 25 ампери               700 

1 сензор дид.тајмер 24 ха     1000 

           4 Вандрми                                                                4300 

 Кабел 300м 2x16                                                               9000 денари 

 2 Затегачи            100 

4 Бандера                                                                           21000      денари 

Алку спојка 8x50  400 

Тековно одржавање на системот  

С.Јанче. 

2 БАНДЕРИ      2x5500                                                      11000  ден 

КАБЕЛ 500мx30 2 x 16                                                      15000 ден   

 10 вандарми комплет x 1056                                            10560 ден 

10 затегачи х 90                                                                   900 ден 

20 ал ку спојки x 56                                                            1120  ден 

Тековно одржавање на системот 

С. ВРЕБЕН. 

3 ВАНДАРМИ КОМПЛЕТ                                                         3160 ден 

6 АЛ КУ СПОЈКИ                                                                       320 ден 

100м кабел                                                                    3000 ден 

Тековно одржавање на системот 

С.ЛАЗАРОПОЛЕ   

6 ДРВЕНИ БАНДЕРИ                                                           30900  ден 

250м кабел      x  30                                                                7500   ден  
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6 затегачи  х 90                                                                        540 ден 

20 ал ку спојки x60                                                                 1200   ден 

6 комплет вандарми x1060                                                     6360  ден 

Тековно одржавање на системот. 

С.ВРБЈАНИ 

10 Стаклени тегли 250 X 10                                                    2500 ден 

10 комплет вандарми x1060                                                 16.600 ден 

3 бандери x 6000                                                                  18.000 ден 

За кај школото 

3 затегачи х 90                                                                        270 ден  

150 м кабел х 30                                                                    4500  ден 

20 ал ку спојки х 60                                                                1200    ден 

Тековно одржавање на системот. 

С.Скудриње. м.в Велиграишта 

Линија во должина од 500 м кабел  х 30                              15.000ден 

4 бандери х 6000                                                                   24.000 ден  

4 комплет вандарми х 1060                                                     4240 ден  

8 ал ку спојки  х 60                                                                    480 ден  

5 затегачи х 90                                                                          450 ден 

Тековно одржавање на системот. 

С.Волковија  

2 вандарми комплет х 1060                                                       2120 ден. 

С.Маврово  

100 м кабел х 30                                                                        3000 ден 

5 вандарми комплет х 1060                                                       5300 ден  

         10 ал ку спојки х 60                                                                        600 ден 

2 затегачи за сноп кабел х 90                                                      180 ден 

         10 лед глави  канделабри х3520                                               35.200 ден 

         Тековно одржавање на системот 

С.Сретково. 

 Поставуванње на нова комплет опрема за уличен систем 

1 лимен ормар х 3520                                                              3520 ден 

1 цн 63 А  склопка х3520                                                         3520 ден. 

4 осигурувачи 20 А  х132                                                           528 ден. 

Тековно одржавање на системот 

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

            

261. 
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 усвојување на  проект за партерно уредување на 

спортско игралиште и училишен двор во ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на проект за партерно уредување на 

спортско игралиште и училишен двор во ОУ  “Блаже Конески” од с.Скудриње , број 08-

381/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница 

одржана на ден 15.11.2019  година. 

 
Бр.09-385/6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на  Член 22, точка 13 од  Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на 

Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15, , став 1, точка 13  и Член 25, 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: 15.11.2019 година   ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Проектот за партерно уредување на спортско игралиште и училишен 

двор од ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње 

 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше го усвои Проектот за партерно уредување на 

спортско игралиште и училишен двор во ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње. 

 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување на Проектот  ќе бидат предвидени во буџетот 

за 2020 година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-381/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 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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262. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување 

меѓуопштинска соработка за формирање на заедничко меѓуопштинско јавно препријатие 

за управување со отпад 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на предлог за воспоставување 

меѓуопштинска соработка за формирање на заедничко меѓуопштинско јавно препријатие 

за управување со отпад,  број 08-381/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл.Весник на 

РМ бр. 79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 14 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.Весник на РМ бр. 05/2002) и член 15 став 1 точка 4 од Статутот на општина Маврово 

и Ростуше (Сл. гласник на општина Маврово и Ростуше ), Советот на општина Маврово 

и Ростуше на седницата одржана на  15.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка за 

формирање на заедничко меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад 

 

Член 1 

Советот на општина Маврово и Ростуше го утврдува предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка поднесен од општина Гостивар помеѓу општините Тетово, 

Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Маврово и Ростуше.  

 

Член 2 

Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука се доставува до општините:Тетово, 

Врапчиште, Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Гостивар преку Центарот 

за развој на Полошки плански Регион. 

 

Член 3 
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Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-381/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
263. 

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 Решението за номинирање на член во Комисијата за формирање на 

заедничко јавно препријатие за регионално управување со отпадот во Полошкиот 

плански регион 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Решението за номинирање на член во Комисијата  за формирање на 

заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Полошкиот 

плански регион, број 08-381/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен Весник на РМ 

бр.79/09), Советот на општина Маврово и Ростуше на ден:  15.11.2019 година  донесе:  

 

РЕШЕНИЕ 

За номинирање на член во Комисјата за формирање на заедничко јавно претпријатие за 

регионално управување со отпадот во Полошкиот плански регион 

Член 1 

За член на Комисијата за формирање на заедничко јавно претпријатие за регионално 

управување со отпадот во Полошкиот плански регион, општина Маврово и Ростуше го  

предлага:  

1.Сејдиу Осман 

Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во “Службен 

гласник на општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-381/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 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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264. 

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 проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година, број 08-381/11 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /9                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
       В р з  о с н о в а  н а  ч л ен 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ бр. 5/2002) и член 36 став 4 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на 
РМ бр. 64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012 192/2018 и 167/2016), 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на 33-та седница одржана на 15.11.2019 година, 
донесе: 

 
O D L U K A 

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{e 
Za 2019 godina 

 
^len 1 

So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{e za 2019 
godina, na sledniot na~in : 
 
Potprograma 
Potstavka           SAMOFINAN.                  DOTACII               DONACII          KREDITI 

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki  
742113 Prihodi od svetskata banka 
                                      0                                     0                       1.691.250                   0 
                                      0                                     0                       1.691.250                   0 
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT 

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki 
 
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 
                                      0                                      0                       1.691.250                   0 
                                      0                                      0                       1.691.250                   0 
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                                                                Член 2 
О д л у к а т а в л е г у в а во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2019 
година.                                                                                                                                  
 
Бр.08-381/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

265. 

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 Програма за финансирање активности 

од областа на културата и спортот за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за финансирање активности од 

областа на културата и спортот за 2020 година, број 08-381/12 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
          Врз основа на  Член 22, точка 5 и 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник 

на Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15, точка 5 и 6 и Член 25, , став 1, точка 3  

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

година”). Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 15.11.2019 година   ја 

донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за финансирање на активности од областа на културата и 

спортот за 2020 година 

 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за финансирање 

активности од областа на културата  и спортот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

година. 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување на Програмата ќе бидат предвидени во 

буџетот за 2020 година. 
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Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 

Бр.08-381/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТОТ ЗА 2020 ГОДИНА 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

- Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната 

самоуправа во областа на културата утврдени со Законот за локална самуправа, 

Законот за култура и други сродни закони и подзаконски акти, како и поединечни 

одлуки од Советот на општината; 

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство 

на Долнореканскиот, Горнореканскиот, Мавровскиот и Мијачкиот регион; 

- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Маврово и 

Ростуше; 

- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на 

културата, 

- Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-

рекреативниот живот во општината; 

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 

граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот; 

II. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

- Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се 

следните активности по области: 

1. КУЛТУРА 

Ред. 

Бр. 
Опис на настанот 

Планиран период 

на реализација 

Износ на 

средства 

1.1 

Организација и финансирање на 

прослава по повод “4-ти Мај – Денот на 

Општина Маврово и Ростуше“ 

Мај, 2020 год. 90.000,оо ден. 

1.2 

Организација и одржување на 

културно-уметнички настан “Избор на 

најдобра Мавровско-Реканска пита“ 

 

Јули, 2020 год. 
100.000,оо ден. 

1.3 

Финансиско учество во реализација на 

традиционален културно-уметнички 

настан “Галичка свадба 2020“ 

Јули, 2020 год. 60.000,оо ден. 

1.4 Финансиско учество во реализација на Август, 2020 год. 20.000.оо ден. 
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традиционален културно-уметнички 

настан “Прослава на 2-ри август -

Илинден“ во с.Битуше 

1.5 

Финансиско учество во реализација на 

традиционален настан “Денот на 

Скудриње“  

Август, 2020 год., 60.000,оо ден. 

1.6 

Трансфер на финансиски средства до 

Здруженија на граѓани за реализација 

на разни културно-уметнички настани 

Тековно  120.000,оо ден. 

1.7 
Финансиско учество за одбележување 
на Илинден – Илинденска коњаница со 
тргнување од с.Врбен 

Август, 2020 год. 20.000,оо ден. 

1.8 
Кофинансирање на проект – 
Горнорекански средби Река е перме 

Јули/Август, 2020 
год. 

30.000,оо ден. 

1.9 

Финанска помош при реконструкција на 

верски објекти  

(5 објекти х 30.000,оо ден.) 

Тековно  150.000,оо ден. 

 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА 

ПРОГРМАТА 

/ 650.000,оо ден. 

 

2. СПОРТ  

Ред. 

Бр. 
Опис на настанот 

Планиран период 

на реализација 

Износ на 

средства 

2.1 
 
Трансфер до спортски клубови  
 

Тековно   

2.2 
Одржување и реконструкција на 
спортски терени 

Тековно  

2.3 
Организација и одржување на спортско 
рекреативен настан – Маврово Тоур 

Јуни, 2020 год. 90.000,оо ден. 

2.4 
Финансиско учество во настан - 
велосипедска трка во с.Тресонче 

Јули, Август, 2020 
год. 

30.000,оо ден. 

2.5 

Финансиска поддршка на клуб 
“КОНДОР“ за спортски настан во 
параглајдерство на падините на 
Бистра 

Јули, 2020 год. 30.000,оо ден. 

2.6 
Финансиско учество за настан 
“Мавровски меморијал 2020„ 

Февруари, 2020 
год. 

60.000,оо ден. 

 
ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА 
ПРОГРМАТА 

/  

 

III. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА  
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Средствата од областа Култура, точката 1.1 и Спорт точка 2.3 ќе се реализираат 

преку соодветните организациони единици во локалната самоуправа (Одделението за 

општи работи), а во согласност со позитивните законски прописи, особено почитувајќи ги 

правилата за финансиско и сметководствено работење и Законот за јавните набавки. 

Настанот ќе биде технички спроведен од страна на вработените во одделението по план 

и динамика однапред определени. 

Средствата од областа Култура, точките 1.2 и 1.6 од табелата од претходната точка 

ќе се распределуваат преку јавен оглас објавен од страна на локалната самоуправа на 

кој може да учествуваат здруженија на граѓани со регистрирано седиште во Општина 

Маврово и Ростуше, a за изборот ќе одлчува Комисијата за општествени дејности при 

Советот на општината. 

Средства од останатите точки од двете области ќе се префрлаат на организации и 

здруженија кои ги спроведувале настаните во претходниот период/минатата година, како 

овластени за спроведување на истите, односно како организации со авторски права. 

Здруженијата на граѓани кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма 

потребно е после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен 

извештај до Советот на општината. 

Средствата од областа на спортот ќе се доделат врз основа на објавен јавен повик за 

доделување на финансиски средства на спортски клубови на кои право на учество ќе 

имаат спортските клубови со седиште и делување на територијата на општината. 

Спортските клубови кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма потребно е 

после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен извештај до 

Советот на општината. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа Програма. 

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа 

Програма и го следи нејзиното спроведување. 

Комисијата за култура на Советот на Општина Маврово и Ростуше дава 

иницијативи и мислења во врска со оваа Програма. 

Пристигнатите барање после јавен оглас и барањата од невладините организации 

за финансирање на проекти ги разгледува комисијата за култура и дава предлог за 

финансирање. 

По редлог на комисија градоначалникот донесува решение за финансирање на 

наведениот порект – програма, а тие да се во склоп на ова програма 

За утврдената годишна програма и за финансиските средства за нејзина 

реализација, Општина Маврово и Ростуше и носителите на проектите - корисници на  
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средства од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година склучуваат 

договори. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

с.Ростуше,                 СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

__.11.2019 год.                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бр._____/___                       АЛИЛ АЛИЛИ 

 

266. 

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 Програма за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2020 година, број 08-381/13 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 

Бр.09-385 /11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на  Член 22, точка 7 и 9 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на 

Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15,точка 7 и 9  и Член 25, , став 1, точка 3  од 

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

година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 15.11.2019 година   ја донесе 

следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2020 година 

 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2020 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување  на Програмата  ќе бидат предвидени во 

буџетот за 2020 година. 
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Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 
Бр.08-381/13                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

ПРОГРАМА  ЗА СОЦИЈАЛНА, ДЕТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА 

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА НЕЈЗИНО ДОНЕСУВАЊЕ 

 

- Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната 

самоуправа во областа на социјалната, детската и здравствената заштита утврдени 

со Законот за локална самуправа, Законот за социјална заштита, Законот за заштита 

на децата и Закон за здравствена заштита и други сродни закони и подзаконски акти, 

како и поединечни одлуки од Советот на општината; 

➢ Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и 

надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 

добросостојбата на граѓаните, со цел: 

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните, 

спречување на социјалната исклученост, 

- подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и 

- зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и 

продуктивен живот, 

- почитување на родовата рамноправност при реализација на истата. 

➢ Согласно Законот за социјална заштита (“Службен весник на РМ, бр.104/2019 и 

146/2019) за остварување на дејноста на социјалната заштита, општината, градот 

Скопје и општините во градот Скопје, развиваат локални мерки и активности за 

социјална заштита согласно со овој закон: 

- обезбедуваат спроведување на социјалната заштита согласно со овој закон, 

- донесува одлуки за утврдување и на други права и социјални услуги во областа на 

социјалната заштита, права и услуги во поголем обем од обемот на правата и 

услугите утврдени со овој закон и поповолни услови за нивно остварување, како и 

обезбедуваат средства за нивна имплементација, 

- основаат јавни установи за социјална заштита согласно со овој закон, 

- формираат Совет за социјална заштита на општината, градот Скопје и општините 

на градот Скопје за подрачјето на општината, градот Скопје и општините во градот 

Скопје, 

- формираат Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и 

развој на мрежата на социјални услуги на планскиот регион, 
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- донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита, 

- донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на 

социјалната заштита (во натамошниот текст: годишна програма за социјална 

заштита), во која предвидуваат активности и средства за реализација на истите. 

Годишните програми за социјална заштита се изготвуваат врз основа на 

социјалниот план на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, а во 

согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита и истите 

пред донесување се доставуваат до Министерството на мислење, 

- усвојуваат завршен извештај за реализирани активности во социјалната заштита 

согласно предвидената годишна програма и ги доставуваат до Министерството 

заради информирање, 

- даваат финансиски средства за вршење работи од социјална заштита на 

здруженија, други правни и физички лица и склучуваат управни договори согласно 

со овој закон и 

- врши други работи поврзани со социјална заштита согласно со овој закон. 

- Согласно Законот за заштита на детето - Во обезбедувањето на заштитата на детето 

и неговите права утврдени со закон се вклучени: родителите, семејството, 

старателите на детето и згрижувачкото семејство, како и од установите за деца, 

образовните, социјалните, здравствените и културните институции и поединци, 

државни институции и институции на единиците на локалната самоуправа, 

организации и други физички и правни лица чии активности се поврзани со давање 

поддршка и помош на децата. 

 

➢ Средства од буџетот на општината, буџетите на општините во градот Скопје и 

буџетот на градот Скопје за финансирање на заштитата на децата се 

обезбедуваат врз основа на развојната програма за заштита на децата на 

општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје во постапка утврдена 

со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со овој 

закон. 

 

VI. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

- Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се 

следните активности по области: 

 

РЕД. 

БР. 
ВИД НА ЗАШТИТА/ПРАВО 

 
ОБЛАСТ 

ПЛАНИРАН 

ПЕРИОД НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ИЗНОС НА 

СРЕДСТВА 

1. Еднократна парична помош за 

лица во социјален ризик 

 
Социјална 

заштита Тековно  100.000,оо ден. 

2. 
Еднократна парична помош за 

лица со здравствени 
 

Здравствена Тековно 550.000,oo ден. 
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проблеми – средства за 

лечење 

заштита 

3. Поддршка на самохрани 

родители 

 
Социјална 

заштита Тековно 60.000,оо ден. 

4. 
Набавка на социјални пакети 
за ранливи категории  на 
семејства 

Социјална 
заштита 

Мај,  
2020 год. 60.000,оо ден. 

5. Еднократна парична помош за 

новороденчиња 

 
Детска 

заштита Тековно 175.000,оо ден. 

6. 
Новогодишни пакетчиња за 
деца од основно образование 

Детска 
заштита 

Декември,  
2020 год. 100.000,оо ден. 

7. 
Финансирање/Кофинансирање 
на проект за родова 
рамноправност 

Социјална 
заштита Тековно 60.000,оо ден. 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА ВО 

РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА / / 1.105.000,оо ден. 

 

VII. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА  

Средствата од областите социјалната и здравствената заштита ќе се реализираат 

тековно - во текот на целата 2020 година, врз основа на претходно поднесено барање од 

страна на лицето во социјален ризик, односно лицето кое има потреба од средства за 

лекување со приложена уредна документација и тоа: 

- За лицата во социјален ризик потребно е покрај барање да достават и: фотокопие 

од Решение дека се корисници на некое од правата во социјална заштита 

издадена од соодветна институција, потврда дека не се во работен однос или 

друга придружна документација со која ќе ја докажат состојбата на социјален 

ризик. 

- Лицата кои имаат потреба од средства за лекување, треба е да достават 

медицинска документација со дијагноза од која ќе може да се утврди потребата од 

средствата. 

Средствата од областа на социјалната и здравствената заштита се доделуваат во 

постапка согласно Одлуката за извршување на Буџетот на општината, односно до 

10.000,оо денари со акт на Градоначалникот, а над 10.000,оо денари со Одлука на 

Советот на општината, по претходно дадено мислење од страна на соодветните 

комисии при Советот. 

Средствата од областа на детската заштита – еднократна парична помош за 

новороденчиња се доделуваат во постапка согласно Одлуката за извршување на 

Буџетот на општината, Законот за општа управна постапка и Правилникот за условите, 
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 критериумите и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош 

за новороденче, како и формата и содржината на обрасците и потребната документација 

за остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше донесен од страна на 

Советот на општината, со претходно поднесено барање и прилози кон барањето 

согласно претходно наведениот Правилник. Додека реализацијата на средствата за 

набавка на пакетчиња за деца ќе се изврши согласно Законот за јавните набавки. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа Програма. 

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа 

Програма и го следи нејзиното спроведување. 

Соодветните комисии и помошни тела на Советот на Општина Маврово и Ростуше 

даваат иницијативи и мислења во врска со оваа Програма. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

с.Ростуше,       СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

__.11.2019 год.           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бр._____/___             АЛИЛ АЛИЛИ 

 

267. 

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

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Општинската администрација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на Јубилејна награда на вработен во 

Општинската администрација,  број 08-381/14 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /12                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

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

Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година,  
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Советот на Општината на седницата одржана на ден 15.11.2019 година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 

Член 1 

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

административниoт службеник АБДИЈА САЛИУ  вработен на неопределено работно 

време во општината за исполнет непрекинат работен стаж во траење од  10 години. 

 

Член  2 

 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање од 

страна на вработениот  кој  ги исполнува условите за јубилејна награда. 

 

Член 3 

           Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Ошпштината 

Маврово и Ростуше за 2019 година 

Член 4 

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

Општина Маврово и Ростуше’’. 

 

Бр.08-381/14                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

268. 

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

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за раскинување на Договорот за закуп 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за раскинување на договорот за закуп  бр.03-137/4 од 

27.03.2007 година со Закупецот Тефикоски Тефик од село Јанче, број: 08-381/15 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 

15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /13                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 36, ст.1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

весник на РМ, бр.05/2002“) и чл.25, ст.1, т.32 од Статут на Општина Маврово и Ростуше 

(“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“,03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 и 

05/2019), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 

15.11.2019 година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За еднострано раскинување на Договор за закуп склучен без надомест, бр.03-137/4 од 

27.03.2007 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се раскинува Договорот бр.03-137/4 од 27.03.2007 година, склучен 

помеѓу Општина Маврово и Ростуше како Закуподавач и Тефик Тефикоски од с.Јанче, 

Општина Маврово и Ростуше од другата страна како закупец, а  во врска со давање во 

закуп на дел од просториите при подрачното ОУ “Ѓорѓи Пулевски“ во с.Јанче, кои се 

наоѓаат на КП бр.203, ИЛ бр.55, КО Јанче. 

Член 2 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше постапувајќи по предлогот на Комисијата 

за општествени дејности го прифати истиот и Договорот под горниот број и датум го 

раскинува врз основа на член 116 од Законот за облигационите односи, а поради 

очигледно неисполнување на обврските на закупецот. 

Член 3 

 Со раскинувањето на овој Договор двете страни се ослободени од своите 

обврски. 

Член 4 

 Се обврзуваат стручните служби да го известат Закупецот за раскинувањето на 

овој договор со доставување прилог на оваа Одлука. 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-381/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

269. 

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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката бр.08-352/18 од 25.10.2019 год. За 

превоз на учениците од основното и средното образование опфатени во училиштата од 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на Одлуката бр. 08-352/18 од 25.10.2019 год. За 

превоз на учениците од основното и средното образование опфатени во училиштата од 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше, број 08-381/16 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 33-тата седница одржана на ден 15.11.2019 година. 

 
Бр.09-385 /14                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
19.11.2019 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 и 
Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. 03/15, ), 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, став 1, точка 20 од Статутот 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 15.11.2019 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за измена на одлуката бр.08-352/18 од 25.10.2019 година за превоз на учениците од 
основното и средното образование опфатени во училиштата од подрачјето на Општина 

Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
Се врши измена во член 1 од Одлуката бр. 08-352/18 од 25.10.2019 година  на цените по 
релација и тоа: 
- Жировница – Ростуше               11,5 км     80,оо ден   со пресметан ДДВ 

- Скудриње – Ростуше                 12,5 км     80,оо ден   со пресметан ДДВ 
- Присојница – Ростуше                 8,5 км     60,оо ден 
- Јанче – Ростуше                          4,5 км     50,оо ден 
- Аџиевци – Ростуше                      4,9 км     50,оо ден 

 
Член 2 

Пречистен текст на релациите со километража и цени по релација: 
Скудриње – Ростуше  .................................. 12,5 км 80,оо ден со пресметан ДДВ. 
Населба Падина-Скудриње.........................  1.2 км   30,00 ден.. 
Присојница – Ростуше ...................................8,5 км 60,оо ден. 
Јанче – Ростуше.......................................... ..4,5  км 50,оо ден. 
Аџиевци – Ростуше ...................................... 4,9  км 50,оо  ден. 
Велебрдо – Ростуше .....................................1,0  км 30,оо ден. 
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Битуше - Ростуше ..........................................3,0 км 30,оо  ден.                      
Требиште – Ростуше .....................................3,5  км 50,оо ден                                   
Жировница – Ростуше ..................................11,5 км 80,оо ден со пресметан ДДВ     
Врбен – Маврови Анови ................................6,0 км 70,оо ден                                      
С. Маврово – Маврови Анови .......................7,0 км 70,оо . ден                                
Село Скудриње – на река под Скудриње …. 5,7 км 50,оо ден 

 
Член  3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде 
објавена во „Сл. гласник на Општина Маврово и Ростуше”.  
 

Бр.08-381/16                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

Врз основа на член 5 од Уредбата за издатоците на службени патувања и селидби во 

странство кои на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци 

/,,Сл.Весник на РМ’’ број 50/2000, 64/2001, 110/2008, 82/2010, 12/2012, 5/2013, 1/2014, 

90/2014/, а во согласност со член 50 став 1 точка 16 од Зaконот за локална 

самоуправа/,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 50/2002/ и член 2, став 2 од Одлуката за службени 

патувања во странство, број 07-218/11 од 21.05.2007 донесена од страна на Советот на 

Општина Маврово и Ростуше (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

8/2007), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 29.11.2019 год. го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За службено патување во странство 

 

1. На вработенатата во општинската администрација во Општина Маврово и 
Ростуше, Елвира Ејупи, административен службеникна работно место Советник за 
Планирање на локален економски развој и е одобрено студиско патување во 
Република Словенија, преку Проектот за локална и регионална конкурентност во 
рамките на спроведување на  процесот на управување со дестинации.  

2. Службеното патување траеше 4 /четири/ дена сметано од 25.11.2019 година до 
28.11.2019 година. 

3. За службеното патување во странство на вработената во општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростушенаведна во член 1 на ова 
Решение, Општина Маврово и Ростуше има обезбедено финансиски средства во 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година и тоа од ставката 
дневници за службено патување во странство. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Образложение 
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 Службеното патување на вработената во општинаската администрацијана 

Општина Маврово и Ростуше е во рамките на Проектот за локална и регионална 

конкурентност, а за спроведување на  процесот на управување со дестинации, во 

организација на регионот Река и Полог, чиј член е и Оппштина Маврово и Ростуше. 

Целта на ова струдиско патување во Република Словенија е запознавање со добрата 

практика и стекнување на знаења со овој процес кој успешно се спроведува во 

Република Словенија. 

 На основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.    

  

ПРАВНА ПОУКА:Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 

приемот до надлежното министерство. 

 

Решението е доставено: 

-архивата на општината                            ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

- одделенеи за финансиски прашања                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

- вработената                                                               Медат Куртовски 

 

09-401/2 

29.11.2019 god. 

 

Врз основа на член 63 од Законот за локална самоуправа, (Службен весник бр. 05/2002), 

член 23 став 1 од Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за 

внатрешна организација и систематизација на работните места, како и содржината на 

функционалната анализа на институциите на јавниот сектор (Сл.весник бр.11/15), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 31.10.2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на работна група за спроведување на функционална анализа 

 во Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

 Со ова Решение се формира работна група за спроведување на функционална 

анализа во Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 2 

За координатор и членови на работната група од член 1 на ова Решение се 

определуваат: 

- Осман Сејдиу, Секретар на Општина Маврово и Ростуше со седиште во село – 

координатор, 

- Букурије Беќири, Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси  – 

члени 

- Ајбејан Ајдини, Раководител на Одделение за нормативно-правни работи и јавни 

дејности – член 
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Член 3 

Работната група од член 1 на ова Решение е должна да изработи Акциски план за 

спроведување на функционалната анализа во Општина Маврово и Ростушекако и 

извештај за спроведената функционална анлиза со предлог мерки и истите да ги 

достави до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростушепо завршувањето на 

истата. 

Функционалната анализа од став 1 на овој член треба да содржи податоци за 

законските надлежности на инситуцијата, како и образложение за потребата од промена 

на внатрешната организација и/или потребата од промена на систематизираните 

работни места. 

Член 4 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

                                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                       

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                              Медат Куртовски 

Број 09-367/1 

31.10.2019 год. 

 

Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” 

број број 62/2005......120/2018), член 16од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростушеза 2019 година, број 08-398/6 од 22.12.2018 година 

/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/ и член 50 став 1 точка 

16 од Законот за локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 04.09.2019 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

 

1. На Нихад Беќири од с.Ростуше, вработен во Основно Училиште ,,Ѓорѓи 

Пулевски’’ – с.Ростуше, на работно место Хаусмајстор, поради здобивање на старосна 

пензија, на кој му престанал работниот однос заклучно со 31.08.2019 година, да му се 

исплати отпремнина за престанок на вработувањето поради пензионирање во висина од 

две просечни нето плати исплатени во Република Северна Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија, односно во износ од 50.410,оо денари, согласно член 16 

од Одлуката за извршување на Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 2019 година 

/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/ .  

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушe за 2019 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

 

О б р а з л о ж е н и е  
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Со писмeн допис број 03-129/1 од 03.09.2019 годинадо општината се обрати, 

Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с.Ростуше, со барање за исплата на 

отпремнина на работникот Нихад Беќири, со постојано место на живеење во 

с.Ростуше,  вработен како Хаусмајстор во О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше,  на кој 

му престанал работниот однос, поради здобивање право на старосна пензија на ден 

31.08.2019 година.   

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/,е утврдено дека во случај на 

пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во 

локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од две 

просечни нето плати  исплатени во Република Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија. 

Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 106 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има 

право на жалба во рок од 15 дена, преку овој орган до надлежното Министерство при 

Владата на Република Македонија. 

 

Доставено до:                                                                     Општина Маврово и Ростушe 

- ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                            Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

Број 09-298/2 

04.09.2019 год. 
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