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  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  01.02.2021 год. Бр.01- стр.1 

 

 

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 усвојување на Програмата за работа на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2021 година. Број 08- 52/3 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 50 -тата седница одржана на ден 29.01.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09- 58/1                                                                    Градоначалник                                                                     

01.02. 2021 год.                                                          Медат Куртовски с.р. 

1. 

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 и член 72 став 1 од 

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021 година 

Расправајќи по Програмата за работа на ЈПКД  “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2021 

година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја  усвои Програмата за работа на 
ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2021 година. 

 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот на 
ЈКПД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината. 

 

III.      Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во  
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 

         

Бр. 08-52/3                   Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
29.01.2021 год.                         П р е т с е д а т е л 
                            Алил  Алили с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  01.02.2021 год.   Бр. 01- Стр.2 

 

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 усвојување на Финансискиот план на приходите и 

расходите за 2021 година  на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови  

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на Финансискиот план на приходите и 

расходите за 2021 година  на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови. Број 08- 52/4 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50 –тата седница одржана на 

ден: 29.01.2021  година.                                                                 

                                                                                                   Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09- 58/2                         Градоначалник                                                                     

01.02. 2021 год.                                                                                    Медат Куртовски с.р. 

2. 

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 и член 72 став 1 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:  

29.01.2021 година Расправајќи по Финансискиот план за 2021 година на ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои  Финансискиот план на 
приходите и расходите  за 2021 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот на 
ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината. 

III.      Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во  
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’.      
     

Бр. 08-52/4        Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
29.01.2021 год.                П р е т с е д а т е л 
                              Алил  Алили с.р. 
 
 



 

 

 
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр.01 – стр. 3 

 

 

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 прифаќање на одлуката на Управниот одбор на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за утврдување на цени за собирање на селектиран отпад 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за прифаќање на одлуката на Управниот одбор на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за утврдување на цени за собирање на селектиран 

отпад,  број 08-52/5  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50 -тата  

седница одржана на ден: 29.01.2021 година. 

   Бр.09-58/3                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                            

01.02.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                                     Медат Куртовски с.р. 

3. 

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник 

на РМ број 05/2002/, а во согласност со 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: 29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За прифаќање на одлуката со број 0202-688 од 24.12.2020 година на Управниот одбор 

на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за утврдување на цени за собирање на 

селектиран отпад. 

Член 1 

 Советот на Општина  Маврово и  Ростуше ја прифаќа  Одлуката  на Управниот 

одбор на  ЈПКД “Маврово” од Маврови  Анови  со број 0202-688 од 24.12.2020 година 

за утврдување на цени за собирање на селектиран отпад.   

                                                                     Член  2 

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

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



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  01.02.2021 год. Бр. 01 – стр. 4 

Бр. 08-52/5                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                  П р е т с е д а т е л 

                              Алил Алили с.р.  

 

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 измена на Одлуката бр.08-315/27 од 20.09.2021 

година за утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за уредување на 

градежно земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за измена на Одлуката бр.08-315/27 од 20.09.2021 година 

за утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за уредување на градежно 

земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше, број 08 –52/6, што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50 – тата седница одржана на ден: 

29.01.2021 година. 

Бр. 09- 58/4                                                    Општина Маврово и Ростуше 

01.02.2021 год.                                                          Градоначалник  

 4.                                                                            Медат Куртовски с.р. 

Врз основа на член 83, 84, 85, 86 и член 87  од Законот за градежно земјиште(Службен 
весник на РМ 59/13 и 163/13) и член 4 став 1 од Правилникот за степенот на уредување 
на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на 
уреденост(Сл.Весник на РМ бр.38/11), а согласно член 25 став 1, точка 8 од Статутот 
на Општината Маврово и Ростуше(Сл.гласник на општината бр.06/2008, 03/2015 
пречистен текст), 

О   Д   Л   У   К   А 

за  измена  на  одлуката  бр.08-315/27 од  20.09.2019 год.,за утврдување на  зони и 
надоместок по зони  за трошок за уредување на градежно земјиште на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше   

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр. 5                                                                          

          Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена  на дел од одлуката  бр.08-315/27 од 
20.09.2019 год.,за утврдување на  зони и надоместок по зони  за трошок за уредување 
на градежно земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше.                                                                                    

Член 2 

Членот 2 од одлуката бр.08-315/27 од 20.09.2019 година се брише. 

Член 3  

Измената се прави со цел усогласување со законските прописи за утврдување 
на правен статус на бесправно изграден објект- Резервоар за вода  со намена (Е-18), 
согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ 
бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17 

             Член 4 

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

        Бр.08-52/6                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                                          П Р Е Т С Е Д А Т Е Л   

                                                                                                          Алил  Алили  с.р.                

 

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 Согласноста на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот 

план за вработување за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста   на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот 

план за вработување за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше,  број 08-52/7  

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50-тата седница одржана на 

ден 29.01.2021 год. 

Бр. 09 -58/5                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                            Градоначалник                                                                                      

.                                                                                Медат Куртовски с.р. 

5. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр.01 – стр.6 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 од Законот за вработените 

во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

,,Сл.Весник на РСМ” број 143/19 и 14/20), како и врз основа на Методологијата за 

планирање на вработувањето во јавниот сектор согласно начелото за соодветна и 

правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за 

вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување 

/,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 

29.01.2021 година, ја дава следната:  

С О Г Л А С Н О С Т  

1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за 
Изменувањата и дополнувањата на Годишниот План за вработување за 2021 
година, заведени со архивски број 01-56/1 од 29.01.2021 година, по предлог 
на Градоначалникот на општината, а изготвен од страна на стручната служба 
на општината. 

2. Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 
вработување за 2021 година, заведен со архивски број 01-269/1 од 27.08.2020 
година, за кој Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење 
број 12/6-2803/3 од 28.10.2020 година од страна на Министерството за 
информатичко општество администрација на Република Северна Македонија. 

3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавена во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

              Бр. 08-52/7                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше                              

              29.01.2021 год.                                                П р е т с е д а т е л                                                       

                                                                                          Алил Алили с.р.    

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

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање согласност на Изменувањата и 

дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина 

Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата 

на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше,   



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр. 7 

број 08-52/8  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50-тата 

седница одржана на ден 29.01.2021 год. 

Бр. 09 -58/6                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                             Градоначалник                                                                                      

.   6.                                                                              Медат Куртовски с.р. 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од 

истиот член од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 

27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и ,,Сл.Весник на РСМ” број 143/19 и 14/20), а во 

согласнсот со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник 

на РМ” број 5/2002 и член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 – пречистен 

текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 

29.01.2021 година донесе    

О Д Л У К А  

За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за 

вработување за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Изменувањата и дополнувањата на 

Годишниот план за вработување за 2021 година, во Општина Маврово и Ростуше 

заведен со архивски и деловоден број 01-56/1 од 29.01.2021 година. 

  Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 

вработување за 2021 година, заведен со архивски број 01-269/1 од 27.08.2020 година, 

за кој Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6-2803/3 

од 28.10.2020 година од страна на Министерството за информатичко општество и 

администрација на Република Северна Македонија. 

Член 2 

  Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување 

на слободни работни места преку објавување на јавен оглас, согласно одредбите на 

Законот за административни службеници. 

  За пополнување на слободните работни места предвидени во 

Правилникот за систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше 

се обезбедени парични средства во Буџетот на Општина Маврово и Ростушe за 2021 

година, од ставките 401 и 402 Програма Е0. 

Член 3 
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  По добиената согласност од страна на Советот на Општината,  

Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2021 година од 

член 1 на оваа Одлука, Општината да ги достави на мислење до Министерството за 

информaтичко општество и администрација на Република Северна Македонија.    

Член 4  

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” 

Бр. 08-52/8                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 29.01.2021 го                                                       П р е т с е д а т е л  

                                                                                 Алил Алили  с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за отпочнување на активности за редовно ажурирање на 

“Процената за загрозеноста на подрачјето на Општина Маврово Ростуше од сите 

ризици и опасности за 2021 година” 

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

“Процената за загрозеноста на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше од сите 

ризици и опасности за 2021 година”, број: 08-52/9 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 50-тата седница одржана на ден: 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/7                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.7.                                                                                      Медат Куртовски с.р. 

Врз основа на член 14, став 1 од “Уредбата за Методологијата за изработка на 

процената за загрозеноста на безбедноста  на Република Македонија од сите ризици и 

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

определувањето  на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 

доставува целосна  или извод од процената”.          Советот на Општина Маврово и 

Ростуше има обврска да врши редовно ажурирање на “Процената на загрозеноста на 

подрачјето на општината од сите ризици и опасности”. 
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           Советот на општината на седницата одржана на ден 29.01.2021 година ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше од сите ризици и опасности за 2021 

година” 

Член 1 

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

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

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

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

им се доставува целосна или извод од процената”. 

             Општина Маврово и Ростуше отпочнува активност за редовно ажурирање на 

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

во координација со Подрачното одделение на Регионалниот центар за управување со 

кризи – Гостивар. 

Член 2 

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

објавување во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

    Бр.08-52/9                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 

    29.01.2021 год.                                                                     П р е т с е д а т е л 

                                                                                                     Алил  Алили с.р. 

 

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 финансиски средства на Здружението 

на граѓани Обнова Глобал – Струмица 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиски средства на Здружението 

на граѓани Обнова Глобал - Струмица,  број: 08-52/10  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 50 -тата  седница одржана на ден: 29.01.2021 година. 

Бр. 09 –58/8                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                   

01.02.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                                     Медат Куртовски с.р. 

8. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 4 и 10 и член 25, став 1, 

точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст) Сл.Гласник 

бр.03/2015 година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.01.2021   

година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување  финансиски средства на “Здружението на граѓани Обнова Глобал-

Струмица” 

Член 1 

На “Здружението на граѓани Обнова Глобал – Струмица”  од Струмица   му се 

доделувааат финансиски средства во нето износ од: 40.000,оо  денари  за обновување 

и реконструкција на опожарениот објект “ГТЦ Глобал – Струмица”. 

Член  2 

 Финансиските средства кои се одобруваат за намената наведена во член 1 на 

оваа Одлука се доделуваат врз основа на Заклучокот од Четириесеттата седница на 

Владата на Република Северна Македонија одржана на ден 19.01.2021 година. 

Член  3 

Средствата  ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

на сметка на Здружението на граѓани Обнова Глобал – Струмица.                                                

                                                            Член 4 

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

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

Бр. 08- 52/10                        Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                                 П р е т с е д а т е л 

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

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

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

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

донесе следниот: 

                                                      З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на  Одлуката за доделување средства  за одржување на 

традиционално-спортски настан Мавровски Меморијал 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА,   Одлуката за доделување на финансиски средства за одржување 

на традиционално – спортски настан Мавровски Меморијал 2021 година. Број 08- 52/11 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 50 –тата седница одржана 

на ден: 29.01.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-58/9                                                                    Градоначалник                                                                     

01.02. 2021                                                                 Медат Куртовски с.р. 

9. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 6 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување  финансиски средства за одржување на традиционално - спортски 

настан Мавровски Меморијал 2021 година 

Член 1 

На здружението Мавровски Меморијал со седиште на Ул. Миле Поп Јорданов бр. 31б-

8, 1000 Скопје,  му се доделувааат финансиски средства за одржување на 

традиционално спортски настан Мавровски Меморијал 2021 година кој се одржува на 

територијата на Општина Маврово и Ростуше. 

Член  2 

 Финансиските средства кои се одобруваат за намената наведена во член 1 на 

оваа Одлука се во нето износ од: 30.000,оо денари. 

Член  3 
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Средствата  ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

на сметка на подносителот на барањето со број: 300000003332859 – депонент 

Комерцијална Банка АД Скопје и даночен број: 4057011514371.                                             

Член 4 

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

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

Бр. 08-52/11                        Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                                 П р е т с е д а т е л 

                                  Алил  Алили с.р.  

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Василевска Цена од село Церово 

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

Василевска Цена од село Церово, број: 08- 52/12 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 50-тата седница одржана на ден 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/10                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

10. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 

42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021  година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Василевска Цена   од село Церово 
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Член 1 

 На Василевска Цена од село Церово – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  15.000,оо денари за покривање на 

трошоци за лекување. Врз основа  на поднесено барање од: 03.12.2020 година  и 

медицинска документација. 

            Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на Василевска Цена со 

број 200003821662058 која се води во Стопанска Банка АД – Скопје. 

                                                              Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-52/12                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021  год.                                 П р е т с е д а т е л 

                            Алил  Алили с.р.  

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 финансиска помош на Црковен одбор 

село Бродец 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Црковен одбор 

село Бродец,  број: 08-52/13  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на:50 -тата  седница одржана на ден: 29.01.2021 година. 

 

 

   Бр. 09 -58/11                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                            

01.02.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                                    Медат Куртовски с.р. 

11. 
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ 

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

Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 

Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црковен одбор село Бродец 

Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во нето износ од 30.000,оо  денари на Црковен 

одбор село Бродец за изградба на помошна просторија – трпезарија во дворот на 

изградениот манастир Света Петка попознат како “Бродечки бигор”. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2021 година. 

     Член  2 

 Паричната помош од Член 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на 

поднесено барање од 16.01.2021 година од Црковниот одбор од село Бродец. 

 Средствата ќе бидат уплатени на сметка бр: 200002980454681 со назнака за 

манастир Света Петка с.Бродец.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

Бр.08- 52/13                                     Совет на општина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.             П р е т с е д а т е л 

                                                                            Алил  Алили с.р. 

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 Oдлуката за доделување на еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице 
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СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за доделување на еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице. Број 08- 52/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 50 –тата седница одржана на ден: 29.01.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-58/12                                                                    Градоначалник                                                                     

01.02. 2021                                                                  Медат Куртовски с.р. 

12. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 

42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на  еднократна парична помош  на социјално загрозено лице   

Член 1 

 На Рамадани Кејмен од село Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од 12.000,оо денари како социјално загрозено 

лице. Врз основа  на поднесено барање од 21.01.2021 година. 

                 Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на подносителот на 

барањето. Со број 200003774531213 која се води во Стопанска Банка АД Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр. 08-52/14                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                            Алил  Алили с.р. 

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр.16 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Лирија Беќири 

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

Беќири од село Ростуше, број: 08-52/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на: 50-тата седница одржана на ден: 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/13                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

13. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 

42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2020    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Лирија Беќири 

Член 1 

 На Лирија Беќири од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше и  се 

одобрува  парична помош во нето износ од: 20.000,оо денари за покривање на 

трошоци за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 18.01.2021 година  и 

медицинска документација. 

                  Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на нејзиниот син Беќири 

Елвир со број: 270-7000637136.23 која се води во ХАЛКБАНК.  

Член  3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр.17 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08- 52/15                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                              Алил  Алили с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Рамадани Текније од село Скудриње 

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

Рамадани Текније од село Скудриње, број: 08- 52/16 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на: 50-тата седница одржана на ден: 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/14                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

14.   Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  

(Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 

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

Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  29.01.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Рамадани Текније од село 

Скудриње 

Член 1 

 На Рамадани Текније од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од: 12.000,оо денари за покривање на 

трошоци за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 17.12.2020 година  и 

медицинска документација. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр. 18 

                 Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени  на член од нејзиното семејство 

Џемиле Рамадани. На сметка која се води во Стопанска Банка АД – Скопје  со број: 

200003787780928.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-52/16                                    Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                            Алил  Алили с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Ростуше, број: 08-52/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 50-тата седница одржана на ден 29.01.2021 год. 

 

 Бр. 09 -58/15                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

15. 

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

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

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

година. 

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01– стр.19 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Ростуше 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 10.200,oo денари за 

покривање на трошоци за регистрирање на Здружение на Граѓани  Месна заедница 

село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше.  

Член 2 

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

2021 година врз основа на поднесено барање од 22.01.2021 година – на сметка на 

Здружението  со број: 270-0746915201.68 која се води во ХАЛКБАНК.                                                         

                                                            Член  3 

 

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

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

Бр. 08-52/17                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                П р е т с е д а т е л 

                           Алил Алили с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Церово 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Церово, број: 08- 52/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 50-тата седница одржана на ден 29.01.2021 год. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01- стр.20 

 Бр. 09 -58/16                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

16. 

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

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

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Церово 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 10.200,oo денари за 

покривање на трошоци за регистрирање на Здружение на Граѓани  Месна Заедница 

ЦЕРОВО -  Општина Маврово и Ростуше.  

Член 2 

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

2021 година врз основа на поднесено барање од 08.01.2021 година – на сметка на 

Здружението на Граѓани ЦЕРОВО - Општина Маврово и Ростуше со сметка број: 

200003806597473  која се води во Стопанска Банка АД  Скопје.                                                            

                                                           Член  4 

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

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

Бр. 08-52/18                                            Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01.2021 год.                                П р е т с е д а т е л 

                          Алил Алили с.р.  

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: 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01- стр.21 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за надомест на 

штета 

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

штета,  број: 08-52/19  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 50 -

тата  седница одржана на ден: 29.01.2021 година. 

   Бр. 09 -58/17                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                            

01.02.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                                    Медат Куртовски с.р. 

17. 

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

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

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за надомест на штета 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски срества во  нето износ од: 30.000,оо денари  на 

Спасен Живкоски од село Врбен – Општина Маврово и Ростуше за надомест на 

материјална штета направена од пожар на семејната куќа во која живее со 

семејството. 

Член  2 

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

Општината за 2021 година.  А се доделуваат врз основа на поднесено писмено барање 

на ден 16.12.2020 година. Средствата ќе бидат уплатени на трасакциска сметка на 

член од семејството Живковска Виолета со број: 200001386969139 која се води во 

Стопанска Банка АД – Скопје.   

Член  3 

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

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

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр.01 – стр.22 

Бр. 08-52/19                                        Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

29.01..2021 год.                          П р е т с е д а т е л 

                     Алил Алили с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Ајрули Беглије од село Скудриње 

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

Беглије од село Скудриње, број: 08-52/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 50 -тата седница одржана на ден 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/18                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

18. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 

42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 29.01.2021  година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Ајрули Беглије од село Скудриње 

Член 1 

 На Ајрули Беглије од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од 18.000,оо  денари за покривање на 

трошоци за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 18.01.2021 година  и 

медицинска документација. 

            Член  2 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр.01 – стр.23 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени  на  трансакциска сметка на 

нејзиниот сопруг Ајрули Јусуф  со број: 270-7000611457.42 која се води во ХАЛКБАНК.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-52/20                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.                                П р е т с е д а т е л 

                           Алил  Алили с.р. 

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

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше” број 03/2015  пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Ислами од село Ростуше 

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

Ислами  од село Ростуше, број: 08-52/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на: 50 -тата седница одржана на ден: 29.01.2021 год. 

 Бр. 09 -58/19                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.02.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

19. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7и 9 и член 25, став 1, точка 

42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.01.2021   година, ја 

донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
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За доделување на парична помош за лекување на  Енис Ислами од село Ростуше 

Член 1 

 На  Енис  Ислами од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од 60.000,оо  денари за лекување. Врз основа 

на поднесено барање од 25.01.2021 година и медицинска документација - за 

покривање на трошоци  за медицински третман  во Република Турција. 

                 Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за  2021 година. На  трансакциска сметка на подносителот на барањето со 

број 200002799726221 која се води во  Стопанска  банка АД – Скопје.   

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-52/21                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

29.01.2021 год.                                         П р е т с е д а т е л 

                                     Алил  Алили с.р. 

20. 

Врз основа на член 31 од Уредбата за канцелариско и архивско работење(,,Службен 

Весник на РМ” број 1/2014), а во согласност со член 50 став 1 точка 16 од Закoнот за 

локална самоупрва (Службен Весник на РМ” број 5/2002), Градоначалникот на 

Општина Маврово и Ростуше на ден 04.01.2021 година донесе: 

 Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање на Комисија за одбирање и евидентирање на архивската граѓа на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година  

1. Се формира Комисија за одбирање и евидентирање на архивска граѓа и 

издвојување на документарниот мартеријал во единицата на локалната самоуправа 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година. 

За членови на Комисијата се именуваат: 

Претседател: БУКУРИЈЕ БЕЌИРИ- Раководител на Одделение за управување со 

човечки ресурси во Општина Маврово и Ростуше, 

Членови: 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр.01- стр.25 

УЛВИЈА БЕЌИРИ –Самостоен референт – Архивар во Одделението за општи 

работи во Општина Маврово и Ростуше и  

- ВЕСНА СИЛЈАНОВСКА – Референт за Административни работи во  
Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животна средина 
во Општина Маврово и Ростуше   
 

 2. Комисијата има задача врз основа на Листата на архивска граѓа од трајна 

вредност и Листата на документарниот материјал со рокови на негово чување да 

изврши одбирање на архивската граѓа и издвојување на документарниот материјал за 

2020 година. 

3. По извршеното одбирање на архивската граѓа, Комисијата ќе изврши 

евидентирање (изработка на попис и опис) на архивската граѓа во 2 (два) примероци 

од кои 1 (еден) ќе достави до Архивот во предвидениот законски рок односно најдоцна 

до 31 март во тековната година, а за претходната 2020 година.  

 4. По извршеното одбирање на документарниот материјал, Комисијата ќе 

изврши класифицирање на документарниот материјал според роковите на неговото 

чување. 

 Работењето на Комисијата почнува веднаш по приемот на Решението и ќе трае 

до извршувањето на задачите, а најмногу до 31 март 2021 година.  

Решението е доставено до: 

1. Членовите на комисијата 
2. Архивата на Општината 
3. Архив на Македонија 

Подарачно одделение - Тетово  

Број 03-1/1                                                       Општина Маврово и Ростуше 

04.01.2020год.                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

21. 

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

Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 

година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020) 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 08.01.2021 година 

донесе: 
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                                                               Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

1. На Aнифе Елезоска, вработена во ООУ ,,Јосип Броз Тито” с.Жировница, на 

работно место Наставник по македонски јазик,  поради здобивање на старосна пензија, 

на која и престанал работниот однос заклучно со 31.12.2020 година, да и 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 55.798,оо денари, согласно член 

16 од Одлуката за извршување на Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 2021 

година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020) .  

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

Општина Маврово и Ростушe за 2021 година.  

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

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-1/1 од 05.01.2021 година примен на ден 05.01.2021 

годинадо општината се обрати ООУ ,,Јосип Броз Тито” с. Жировница, со барање за 

исплата на отпремнина на Анифе Елезоска, со постојано место на живеење во 

Гостивар, вработена како Наставник по македонски јазик во ООУ. ,,Јоси Броз Тито’’ 

с.Жировница, на која и престанал работниот однос, поради здобивање право на 

старосна пензија на ден 17.10.2020 година (навршени 62 години старост).   

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

и Ростушеза 2020 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година (,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020),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 Северна Македонија. 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- архивата на општината                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

- Одд.за финансиски прашања                              Медат Куртовски с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.02.2021 год. Бр. 01 – стр.27 

- ОOU ,,Јосип Броз Тито”с.Жировница 

Број 09-3/2 

08.01.2021 год. 

22. 

Врз основа на член член 24-а став 1 точка 1одЗаконотзајавнипретпријатија (Сл. 

Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 

119/2013,  41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 

точка 9 одЗаконотзалокалнасамоуправа(Службен Весникна РМ бр05/02), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 11.01.2021 година го донесе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Јавно претпријатие 

за комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

1. Со ова Решение лицето Aлександара Матеска, од с.Леуново, по 

нејзино барање се разрешува од функцијата вршител на должноста 

директор на Јавно претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО” 

Маврови Анови, избрана со Решение број 09-215/7 од 28.12.2020 

година.  

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

О б р а з л о ж е н и е 

 Согласно член 24-а став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија Сл. 

Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), именованата 

избрaна за вршител на должност директор на Јавно претпријатие за комунални 

дености ,,Маврово” Маврови Анови со Решение, број 09-215/7 од 28.12.2020 година, по 

нејзино барање од лични и семејни причини има поднесено писмена оставка, на ден 

08.01.2021 година од назначената функција вршител на должноста директор на Јавно 

претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови. Градоначалникот ја 

прифати писмената оставка и на основа на гореизнесеното се одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение. 

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

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

Решение до надлежното министертство.  
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Решението е доставено до: 

- Александра Матеска 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар Број 09-5/2 

Број 09-5/2                                                                      Општина Маврово и Ростуше 

11.01.2021 год.                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                Медат Куртовски с.р.   

23. 

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше на ден 12.01.2021 година го донесе следнато: 

Р Е Ш Е Н И Е  

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

дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

1. ДИЈАНА ДАВИДОВСКИ од с.Маврово, со Висока стручна спрема се именува за 

вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности 

,,МАВРОВО” Маврови Анови. 

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

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

Ростуше.   

О б р а з л о ж е н и е   

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

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

138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Дијана Давидоски од с.Маврово, вработена во 

ЈПКД ,,Маврово” како административен службеник, со Висока стручна спрема се 

именува  за вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за комунални 

дејности ,,Маврово” Маврови Анови. Именовањето е за период од 6 /шест/ месеци 

почнувајќи од денот на донесување на ова Решение. На основа на гореизнесеното се 

одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
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ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот на 

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

Решение.  

Решението е доставено до: 

- Дијана Давидовски 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината                                   Општина Маврово и Ростуше 

- Агенција за вработување Гостивар                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

 Број 09-5/5                                                                  Медат Куртовски   с.р.                    

 12.01.2021 год.     
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