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7. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник на 

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

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

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

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет, на 

користење на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови  број 08-74/3 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38 - мата седница одржана на ден 21.02.2020 

година. 

 
Бр.09-84/1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
26.02.2020 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 32  од Статутот на Општина 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  21.02.2020 година, ја 

донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на движна ствар – камион за смет 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше  донесе Одлука за доделување на  

движна ствар – Камион за смет Марка – IVEKO, Тип – EUROKARGO ML 100E 19K, 

Шасија – ZCFA71AD602692835, со вредност од 47.895 евра донација од Здружение на 

турски општини на користење на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови . 

Со што Општина Маврово и Ростуше го зголемува основачкиот влог во ЈПКД 

„Маврово“ од Маврови Анови. 

Член  2 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука им се доделува на ЈПКД “МАВРОВО” од 

Маврови Анови на користење. 

Член 3 

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

обврска на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 
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Член 4 

 Одлуката бр.08-253/17 од 26.07.2019 година донесена од страна на Советот на 

Оштина Маврово и Ростуше за доделување на движна ствар се поништува. 

 

Член  5 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде 

објавена во Службен гласник на општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-74/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
21.02.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
8. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник на 

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

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

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

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за исплата на дневница и патен трошок на членови во 

комисија и работни тела на советот на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за исплата на дневница и патен трошок на членови во 

комисија и работни тела на советот на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-74/4 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-мата седница одржана на ден 

21.02.2020 година. 

 
Бр.09-84/2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
26.02.2020 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, став1 точка 42 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше /Сл.Гласник бр.03/2015 пречистен текст/,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден 21.02.2020 година, ја донесе 

следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За исплата на дневница и патен трошок на членови во комисија и работни тела на 

советот на Општина Маврово и Ростуше 
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Член  1 

 

 Се одобрува исплата на дневница на членови во комисии и работни тела на совет 

Општина Маврово и Ростуше, за учество во работата на комисијата и работните тела на 

одржана седница. 

Дневницата ќе биде исплатена во износ од 800.00 денари со патни трошоци од 

местото на живеење до седиштето на општината. 

Патен трошок: Жировница, с.Скудриње, с.Требиште, с.Јанче, Присојница и Аџиевци-

100,оо денари во двата правци с.Врбјани, с.Врбен, с.Маврово,и Маврови Анови – 200,оо 

денари во двата правци. 

Член  2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде 

објавена во  ‘’Службен гласнк на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр.08-74/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
21.02.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
9. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник на 

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

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

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

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за определување на места за истакнување на рекламен 

материјал на политичките партии за предвремените парламентарни избори 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за определување на места за истакнување  на рекламен 

материјал на политичките партии за предвремените парламентарни избори 2020 година,   

број 08-74/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-мата седница 

одржана на ден 21.02.2020 година. 

 
Бр.09-84/3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
26.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 16, од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник 

на РМ број 05/2002/, и член 78 од Изборниот закон /Сл.Весник на Р.Македонија, бр 

54/2011/ а во согласност со член 25 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

/пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година/, Советот на Општина Маврово и 

Ростуше на ден 21.02.2020 година, ја донесе следната 
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О  Д  Л  У  К  А 

За определување на места за истакнување на рекламен матријал на политичките партии 

за предвремените парламентарни избори 2020 година. 

 

Член 1 

 Со оваа одлука Општина Маврово и Ростуше согласно изборниот закон ги 

определува местата за истакнување на  изборни плакати и реклами на политичките 

партии: 

• На рекламни паноа и билборди кои можат да се користат за политичко 
рекламирање (со надоместок). 

• на sидовите во влезот на населените места (без надоместок), 

• на огласните табли тамо каде што ги има (без надоместок), 

• на просториите во сопствените изборни штабови (без надоместок), 

• изборни плакати може да се истакнуаат на приватни објекти доколку има 
согласност од сопственикот на објектот. 

 

Член  2 

Може да се истакнуваат изборни плакати со надомест на дополнителни места 

доколку за тоа има поднесено барање од организаторите на изборната кампања а по 

добиено одобрение од страна на општината. 

 

Член   3 

По завршувањето на изборниот процес организаторите на изборната кампања се 

должни рекламните плакати и друг рекламен материјал да го отсранат од местата каде 

што се истакнати. 

Член  4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде 

доставена до штабовите на политичките партии и објавена во службен гласник на 

општината. 

 

Бр.08-74/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
21.02.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
10. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

санација на новиот  локален пат с.Скудриње 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за санација на 

новиот локален пат с. Скудриње,  број 08-74/6 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 38 - мата седница одржана на ден 21.02.2020 година. 

 
Бр.09-84/4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
26.02.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

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

Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    

21.02.2020  година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска средства за санација на новиот локален пат за 

с.Скудриње 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува 5.000.000,00 денари за 

санација на новиот локален пат за с.Скудриње. Финансиските средствата ќе бидат 

обезбедени од буџетот на општината за 2020 година. 

 

Член  2 

  Паричните средства се одобруваат за санирање на локалниот пат кој има големи 

оштетувања поради клизање на земјиште. 

Одобрените парични средства со оваа одлука ќе бидат искористени во висина 

согласно изготвена проектна документација, финансиска пресметка и извршени 

градежни работи. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр.08-74/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
21.02.2020 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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