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173. 

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 формирање на Локален Совет за превенција 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Локален Совет за превенција, број 
08-298/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, 
одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/1                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална 

самоуправа  (Сл.весник на РМ бр. 5/2002) а во врска со член 11, став 3 и член 25, став 3 
од Законот за полиција (Сл.весник на РМ бр.114/2006), 

 Советот на Општина Маврово и Ростушe на својата 3-та седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната. 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Локален Совет за превенција 

 
Член  1 

Се формира Локален Совет за превенција  како советодавно координативно тело 
заради подобрување на локалната безбедност, остварување соработка и зацврстување 
на влијанието на јавноста врз работата на полицијата. 
 

Член 2 
Целта на Локалниот Совет за Превенција е низ градење заеднички усогласени 

ставови, да влијае врз подобрување на јавната безбедност во Општина Маврово и 
Ростуше, како и низ градење доверба и партнерски однос да делува превентивно на 
појавите што ја загрозуваат јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Член  3 
Со Локалниот Совет за Превенција заседава градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше. 
За членови на Локалниот Совет за превенција се предлагаат: 

1. Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски  
2. Командирот на ПС Ростуше – Рефик Пајкоски 
3. Командир на ПС Маврови Анови Далибор Исајлоски  
4. Командир на пог. Полиција Борче Секулоски 
5. Претседател на Совет на Општина Маврово и Ростуше Алил Алили. 
6. Диоректор на ЈУ Нациомален парк „Маврово“ Самир Ајдини 
7. Вработен во општинската администрација Осман Сејдиу 
8. Преставник од институција или правни лица Беќир Асани 
9. Здравствен дом „Русе Боѓкоски“ Ростуше Омер Дурмиши. 

10. Преставник од образование СОУ „Маврово - Ростуше “Емилија Гавриловска 
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11. Противпожарно друштво Дебар - Џетан Мифтароски 
12. Погранична полиција Стрезимир – Љупчо Здравески 

 
Член  4 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 
денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-298/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
174. 

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 формирање на Комисија за  односи меѓу заедниците 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за  односи меѓу 
заедниците, број 08-298/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-
тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/2                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37, член 40; 41; 42 и 43 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростушe Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст 
бр.03/2015 пречистен текст.  

Советот на Општина Маврово и Ростушe на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Комисија за односи меѓу заедниците 

 
Член  1  

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја формира Комисијата за односи меѓу 
заедниците како работно тело на советот на Општина Маврово и Ростушe. 

 
Член  2 

За членови на Комисијата за односи меѓу заедниците со мандат од 4 години се 
избрани следните лица: 
1. Мухамед Мурати        - претседател 
2. Елдин      Јахја            - член 
3. Јоше       Попоски       - член 
4. Исмаил   Муса            - член 
5. Сами      Рашити        – член 
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6. Јетмир   Шабани        – член 
7. Бошко    Билбилоски – член 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
175. 

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 формирање на Совет за заштита на потрошувачи 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Совет за заштита на потрошувачи,  
број 08-298/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, 
одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/3                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37, и член 44, 45,46,47,48, од 
Статутот на Општина Маврово и Ростушe Службен гласник бр.03/2006, пречистен текст 
бр.03/2015/.  

Советот на Општина Маврово и Ростушe на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање Совет за заштита на потрошувачите 

 
    Член  1  

Советот на општината го формира Советот за заштита на потрошувачите како 
работно тело на советот на Општина Маврово и Ростушe. 

 
 

Член  2 
За членови во Советот за заштита на потрошувачите со мандат од 4 години се 

избрани следните лица: 
1. Агим     Илјази од  с.Требиште       - претседател 
2. Муавмед Мавмути од с.Велебрдо  - член 
3. Тефик Тефикоски од с.Јанче           - член 
4. Мирвет Мурати  од с.Скудриње      - член 
5. Селам САдику од с.Ростуше          – член 
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6. Лазе     Симески од с.Маврово       – член 
7. РАмадан  Бектеши од с. Врбјане   – член 
8.Ноте  Филипоски од Гостивар           - член 
9.Јонузи Арзија од с.Велебрдо            - член 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                       П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                            Алил Алили, с.р. 

 
176. 

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 формирање на Парципативно тело од областа на 

урбанизмот 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Парципативно тело од областа на 
урбанизмот, број 08-298/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-
тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/4                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 и член 49, 50, 51, 52 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст 
бр.06/2008; 03/2015.  

Советот на Општина Маврово и Ростуша на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот 
 

Член  1  
Советот на општината  го формира Партиципативно тело од областа на 

урбанизмот како работно тело на советот на  Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
За членови во Партиципативното тело од областа на урбанизмот со мандат од 4 

години, се избрани следните лица: 
1. Бектеш   Кадриу од с.Скудриње       - претседател 
2. Рефик    Емрулаи од с.Жировница   - член 
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3. Месут     Билали  од Ростуше           - член 
4. Селвер   Асани од с. Велебрдо        - член 
5. Садредин  Елезоски, општина          - член 
6. Шабан     Идризоски,  од Ростуше    - член 
7. Шериф     Билали од Требиште        - член 
8.Башким     Емини  од Скудриње        - член  
9. Елез   Џафери од Скудриње             - член 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
177. 

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 формирање на општински совет за безбедноста на 

сообраќајот на патиштата во Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на општински совет за безбедноста на 
сообраќајот на патиштата во Општина Маврово и Ростуше, број 08-298/7 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/5                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 412 од Законот за безбедност на патиштата („Сл.весник на РМ“ 

бр.54/07“) и член 25, став 1, точка 37 и член 52 аm, 52 б, 52 в од Статутот на Oпштина 
Маврово и Ростушe ( Сл. гласник на Општина Маврово и Ростушe бр.06/2008; 03/2015 
пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден 11.12.2017 
година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

За формирање на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во 
Општина Маврово и Ростушe 

 
Член 1 

Заради развивање и унапредување на сообраќајно образование и воспитување на 
учесниците во сообраќајот, остварување на соработка и координација во развивањето на 
сообраќајно - превентивна работа и самозаштита, унапредување на општата безбедност 
на сообраќајот на патиштата како работа од општествен интерес, како и заради  
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иницирање и предлагање на потребни мерки за поголема безбедност на сообраќајот на 
патиштата, во Општина МАврово и Ростуше се формира општински совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата. 

Член 2 
За претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на 

патиштата во Општина Маврово и Ростушe СЕ ИМЕНУВААТ: 
1. Борче  Фиданоски- Битуше за претседател 

2. Змејко Матески од с.Маврови Анови - член    

3. Амир  Елмази од с.Жировница - член 

4. Фуат   Мирто с.Ростуше - член 

5. Орхан   Билески од с.Велебрдо – член  

6. Бурхан   Садику од с.Аџиевци - член 

7. Ризак  Фејзулаи од с.Видуше – член 

8. Фадил   Бојаџи од с.Скудриње – член 

9. Борче  ДАнилоски од Маврово – член 

10. Јуксел Мирто од с.Ростуше – член 

11. Месут  Мурати од с.Требиште – член  

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Oпштина Маврово и Ростушe“. 

 
Бр.08-298/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
178. 

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 формирање на Младински општински совет во Општина 
Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Младински општински совет во 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-298/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/6                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 25, став 1, точка 37 и член 52г  од Статутот на Општина 

Маврово и Ростушe ( Сл. гласник на Општина Маврово и Ростушe бр.06/2008 и  03/2015 
пречистен текст),  Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден 
11.12.2017 година донесе 
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О Д Л У К А 
За формирање на Младински општински совет во Општина Маврово и Ростушe 

 
Член 1 

Советотот на Општина Маврово и Ростуше за реализирање на следните цели: 
креирање претставничко тело на младите и младинските здружувања во Општина 
Mаврово и Ростушe; зајакнување на капацитетите за општествена ангажираност кај 
младите; овозможување неформално образование, тренинг, обука и развој на вештини 
кај младите; зголемен ангажман на младите во помагање на локалната заедница; 
промоција на младинско учество; претставување на потребите и интересите на младите; 
вклучување на младите во носењето одлуки на локално ниво; зголемена комуникација 
меѓу младите и Локалната самоуправа; зголемена прекугранична соработка меѓу младите 
од Општина Маврово и Ростушe и општините од соседните држави; промоција на 
плурализам во младинското здружување и организирање формира Општински младински 
совет. 

Член 2 
За претседател и членови на Општинскиот младински совет на Општина Маврово 

и Ростушe СЕ ИМЕНУВААТ: 
12. Зинко   Фејзули од Ростуше          - претседател 

13. Нермин Ајдини од с.Велебрдо      - член 

14. Далипи   Шенол од с.Присојница  - член 

15. Семина   Мурати од с.Ростуше      - член 

16. Селмир  Хоџа од Ростуше              -  член 

17. Есмин  Ахмети од                            - член 

18. Наташа  Симeска  Маврово            - член 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростушe“. 
 
Бр.08-298/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 
 
179. 

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 формирање на Совет за јавно здравје 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Совет з ајавно здравје, број 08-
298/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана 
на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/7                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37, и член 44, 45,46,47,48, од 
Статутот на Општина Маврово и Ростушe Службен гласник бр.03/2006, пречистен текст 
бр.03/2015/. Советот на Општина Маврово и Ростушe на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање Совет за јавно здравје 

 
Член  1 

 Советот на општината формира Совет за јавно здравје како работно тело на 
советот на Општина Маврово и Ростушe. 

 
Член  2 

За членови во советот за јавно здравје со мандат од 4 години се избрани следните 
лица: 
1. Реџеп   Рамадани од  с.Скудриње  -  претседател 
2. Нуризија   Мифтари од с.Ростуше  -  член 
3. Џелал  Беќири од с.Ростуше          -   член 
4. Веле    Танески од с.Ростуше         -   член 
5. Мелиха   Камилова, општина          –  член 
6. Насер   Хоџа советник                     –  член 
7. Есмир   Билали, советник                –  член 
8. Садета   Абдули, Требиште             -  член 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 
 
180. 

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 формирање на Комисија за месна самоуправа 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за месна самоуправа,  
број 08-298/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, 
одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/8                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 32, точка 2, од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на 

РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 и член 53 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/ 
03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницатата одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За формирање Комисија за месна самоуправа 
 

    Член  1  
Советот на општината ја формира комисијата за Месна самоуправа како 

повремена комисија на советот на Општина Мврово и Ростуше. 
 

Член  2 
За членови во повремената комисија за месна самоуправа се именувани следните: 

1. Муслија   Селмани, советник     – претседател 
2. Добре     Антимоски, советник    - член 
3. Рафет    Садулаи од с.Врбјане   – член 
4. Невзат   Бајручи од с.Скудриње – член 
5. Есмир  Билали, советник             - член 

 
Член  3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
181. 

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 формирање на Комисија за туризам, занаетчиство и 

угостителство 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за туризам, занаетчиство 
и угостителство, број 08-298/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/9                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 од Статутот на Општина  
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Маврово и Ростуша Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008/ и 03/2015 
година. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Комисија за туризам, занаетчиство и угостителство 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја формира Комисијата за туризам, 

занаетчиство и угостителство како повремена комисија на советот на  Општина Маврово 
и Ростушe. 

Член  2 
За членови на Комисијата за туризам, занаетчиство и угостителство со мандат од 

4 години, се именувани следните лица: 
1. Неџат       Зунуни, Присојница   -  претседател 
2. Нуризија  Мирто, Ростуше         - член  
3. Кифлија   Мирто, Скудриње      - член 
4. Аднан       Салиу, Жировница    - член 
5. Сузана    Симеска, Маврово      - член 
6. Џелал      Деари, Требиште        - член 
7. Џеват Алија Асани, Велебрдо   - Член 
8. Митат     Хоџа, Ростуше             - член 
9. Неџат     Исмаили, Жировница  - член 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
182. 

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 формирање на Комисија за одбележување на празници, 

манифестации, доделување на награди и признанија 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за одбележување на 
празници, манифестации, доделување на награди и признанија, број 08-298/12 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 
11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/10                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2015 
година/. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување 

награди и признанија 
 

   Член  1  
Советот на Општина МАврово и Ростуше ја формира Комисијата за одбележување 

празници, манифестации, доделување награди и признанија, како повремена комисија на 
советот на  Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член  2 

За членови на Комисијата за одбележување празници, манифестации, 
доделување награди и признанија со мандат од 4 години, се избрани следните лица: 

1. Тахир   Зунуни, Присојница     -  претседател 
2. Селмин Алили, Жировница     -  член 
3. Зеќија  Садику, Ростуше         -  член 
4. Нустрет  Абдули, Скудриње   -  член 
5. Емин     Екремоски, Велебрдо -  член 
6. Џеват  Јахја, Требиште            -  член 
7. Седат   Садику, Аџиевци         -  член 
8. Миџаит   Зурапи, Требиште     -  член 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                         Алил Алили, с.р. 

 
183. 

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 формирање на Комисија за унапредување на правата на 

пациентите во Општина Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за унапредување на 
правата на пациентите во Општина Маврово и Ростуше, број 08-298/14 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
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Бр.09-304/12                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 39,40,41, и 42 од Законот за заштита на правата на пациентите 

,,Сл.Весник на РМ бр.82/2008/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008 и 
03/2015 година/. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седница одржана на ден 11.12.2017 
година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите во Општина 

Маврово и Ростуше 
 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше формира Комисија за унапредување на 

правата на пациентите во Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
За членови на Комисијата за унапредување на правата на пациоентите со мандат 

од 2 години и со право на уште еден последователен избор, се избрани следните лица: 
Од редот на лекарите: 
      1. Ќемал   Велију, Скудриње        - член 
      2. Агим     Зеќири, Жировница     - член 

3. Мевмед Џафери, Скудриње - член 
Од редот на советниците: 

1. Драгче  Давидовски  - член 
2. Џелал  Абдиу            - член 
3. Насер  Хоџа               - член 

Од редот на невладини организации и здруженија: 
1. Кемил Исметовиќ, Требиште  -  член 
2. Гзим  Шаќири, Врбјане             - член 

Од редот на пациентите: 
1. Илмија    Шабани,    Жировница - претседател 
2. Здравко   Зафироски, Ново село  – член 

 
Член  3 

Средствата за работа на членовите на комисијата ги обезбедува во буџетот 
Општина Маврово и Ростуше како и просторија за работа. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/13                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                    П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                          Алил Алили, с.р. 
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184. 

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 формирање на Комисија за родова еднаквост на 

половите 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Комисија за родова еднаквост на 
половите, број 08-298/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата 
седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/13                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 32, став 2, 3 и 4 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008 и 03/2015 
година. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Комисија за родова еднаквост на половите 

 
    Член  1  

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја формира Комисијата за родова 
еднаквост на половите, како повремена комисија на советот на  Општина Маврово и 
Ростуше. 

 
Член  2 

За членови на Комисијата за родова еднаквост на половите со мандат од 4 години, 
се избрани следните лица: 

1. Анеса Абдули Сејдиу, советник  -  претседател 
2. Фарија   Илјази, советник              -  член 
3. Есмир    Билали, советник            -  член 
4. Исмет   Вејсили, Скудриње          -  член 
5. Горан  Личкоски, Маврово            -  член 
6. Мирто   Нермина, Ростуше           -  член 
7. Весна Силјаноска,  Врбен             -  член 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
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185. 

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 разрешување и именување на член на Управен одбор 

на ЈУ Национален парк ,,Mаврово” Маврови Анови 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на член на Управен 
одобр на ЈУ национален парк ,,Mаврово” Маврови Анови, број 08-298/16 што Советот на  
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/14                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2015 
година/. 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на член во управен одбор на ЈУ Национален парк ,, 

Маврово,, - Маврови Анови 
 

    Член  1  
Садула Мурати од с.Скудриње, се разрешува од член на Управниот одбор на ЈУ 

Национален парк ,,Маврово,, од Маврови Анови, како преставник од Општина Маврово и 
Ростуше. 

 
Член  2 

На негово место за член во Управниот одбор на ЈУ Национален парк „Маврово“ од 
Маврови Анови се именува  Исеин Демири од с.Велебрдо како преставник од Совет на 
Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/16                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 

 
186. 

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 разрешување и именување на членови на Управен 

одбор на ЈПКД ,,Mаврово” Маврови Анови 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на Управен 
одбор на ЈПКД ,,Mаврово” Маврови Анови, број 08-298/17 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/15                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростушe Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2015 
година/. Советот на Општина Маврово и Ростушe на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во управен одбор на  

ЈПКД ,, Маврово,, - Маврови Анови 
 

    Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат како преставници од локалната самоуправа на 

Општина Маврово и Ростушe за членови во управен одбор на ЈПКД ,,Маврово,, од 
Маврови Анови. 

1. Љубе Спасоски 
2    Вело Танески 
3. Меваип Емини 
4. Мустафа Беќири 

 
Член  2 

На нивно место за преставници од Совет на Општина Маврово и Ростуше за 
членови во надзорен одбор на ЈПКД ,,Маврово,, од Маврови Анови се именуваат 
следните 

1.  Реџеп      Веапи             -   Жировница 
 2.  Бафтир   Џелили          -   Нистрово 

       3.  Ариф       Муса               -   Присојница 
 4. Сретен     Лазаревски   -   Маврово 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/17                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              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 разрешување и именување на членови на Надзорен  

одобр на ЈПКД ,,Mаврово” Маврови Анови 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
надзорен одбор на ЈПКД ,,Mаврово” Маврови Анови, број 08-298/18 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/16                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростушe Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2017 
година/. Советот на Општина Маврово и Ростушe на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во надзорен одбор на  

ЈПКД ,, Маврово,, - Маврови Анови 
 

   Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат Аднан Фејзулаи и Осман  Османи како 

преставници од локалната самоуправа на Општина Маврово и Ростушe за членови во 
надзорен одбор на ЈПКД ,,Маврово,, од Маврови Анови. 

 
Член  2 

На нивно место се именуваат Сафет Мурати од с.Ростуше и Бајрам Муслију од 
с.Скудриње, како преставници од Совет на Општина Маврово и Ростуше за членови во 
надзорен одбор на ЈПКД ,,Маврово,, од Маврови Анови. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 

Бр.08-298/18                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
 
188. 

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 разрешување и именување на членови на Управен   
одбор на ЈУ Здраствен дом ,,Русе Бошкоски” Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
надзорен одбор на ЈУ Здраствен дом ,,Русе Бошкоски” Ростуше, број 08-298/19 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 
11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/17                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2015 
година/. Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година, ја донесе следнaта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во управен одбор на ЈУ Здравствен дом ,,Русе 

Бошкоски,, с.Ростуше 
 

Член  1  
Со оваа одлука се именуваат за членови во Управен одбор на Здравствената 

установа „Русе Бошковски“ со седиште во с.Ростуше како преставници од Совет на 
Општина Маврово и Ростуше следните лица: 

1. Хоџа     Амир           -  Ростуше 
2. Муавмед Арслани – Требиште 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/19                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
189. 

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 разрешување и именување на членови на Училишен   

одбор на ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње 
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 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Училишен   одбор на ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње, број 08-298/20 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/18                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  
пречистен текст бр.03/2015.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден  11.12.2017 
година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во Училишен одбор  

на ОУ „Блаже Конески“ с.Скудриње. 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешува Рамадан Далипи и Фатмир Садику  како преставници 

од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишниот одбор 
во ОУ „Блаже Конески“ с.Скудриње. 

На нивно место за членови од совет на Општина Маврово и Ростуше во Училишен 
одбор на ОУ „Блаже Конески“ се именуваат 

  
Сабит Сејдиу и Мухамед Рамадани  од с.Скудриње. 
 

Член  2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 

Бр.08-298/20                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
190. 

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 разрешување и именување на членови на Училишен   

одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Училишен   одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше, број 08-298/21 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
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Бр.09-304/19                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  
пречистен текст бр.03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден  11.12.2017 
година ја донесе следнта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на член во Училишен одбор  

на ОУ „Ѓорѓи Пулески“ – с.Ростуше 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешува Самет Ајдини од с.Велебрдо и Дано Кадрија од 

с.Требиште како преставник, односно член од локалната самоуправа Општина Маврово и 
Ростуше во Училишниот одбор на ОУ „Ѓорѓи Пулески“ од с.Ростуше. 

На нивно место за членoви од совет н алокалната самоуправа Општина Маврово и 
Ростуше во Училишен одбор на ОУ „Ѓорѓи Пулески“ се именуваат  

      1. Исмет    Мифтари - Ростуше 
      2. Илмија  Мурати     - Ростуше 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/21                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
191. 

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 разрешување и именување на членови на Училишен   

одбор на ОУ ,,Јосип Броз Тито” с.Жировница 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Училишен   одбор на ОУ ,,Јосип Броз Тито” с.Жировница, број 08-298/22 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/20                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 



14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.233 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  
пречистен текст бр.03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден  11.12.2017 
година ја донесе следнaта  

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во Училишен одбор  

на ОУ „Јосип Броз Тито“ с.Жировница 
 

    Член  1  
Со оваа одлука се разрешува Енес Абдулаи и  Мустафа Беќири како преставници 

од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишниот одбор 
во ОУ „Јосип Броз Тито“ с.Жировница. 

На нивно место за членови од Општина Маврово и Ростуше во Училишен одбор на 
ОУ „Јосип Броз Тито“ се именуваат  

Абедин Картоски и Агрон Салиу  од с.Жировница. 
 

Член  2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 

Бр.08-298/22                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 

      
192. 

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 разрешување и именување на членови на Училишен   

одбор на ОУ ,,Денче Дејаноски” Маврови Анови 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Училишен одбор на ОУ ,,Денче Дејаноски” Маврови Анови, број 08-298/23 што Советот на  
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/21                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  
пречистен текст бр.03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден  11.12.2017 
година ја донесе следнaта  



14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.234 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на член во Училишен одбор  

на ОУ „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови 
 

   Член  1  
Со оваа одлука се разрешува Дијана Трипуновска  од Маврови Анови и Добре 

Антимоски од с.Врбен како преставници, односно членови од локалната самоуправа 
Општина Маврово и Ростуше во Училишниот одбор на ОУ „Денче Дејаноски“ од Маврови 
Анови. 

На нивно место за член од совет на локалната самоуправа Општина Маврово и 
Ростуше во Училишен одбор на ОУ „Денче Дејаноски“ се именуваат  

      1. Аница Жикоска     - Маврово 
      2. Миле Давидоски  - Маврово 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/23                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
193. 

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 разрешување и именување на членови на Училишен   

одбор на СОУ ,,Маврово-Ростуше” Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови на 
Училишен   одбор на СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, број 08-298/24 што Советот на  
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/22                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  
пречистен текст бр.03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден  11.12.2017 
година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на членови во Училишен одбор  

на СОУ „Маврово-Ростуше“ с.Ростуше 



14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.235 
 

Член  1  
Со оваа одлука на свое сопствено барање се разрешува Неџат Исмаили од 

с.Жировница и Мустафа Велију од с.Скудриње како преставници, односно членови од 
локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше во Училишниот одбор на СОУ 
„Маврово-Ростуше“ од с.Ростуше. 

На нивно место за членови од советот на локалната самоуправа Општина 
Маврово и Ростуше во Училишен одбор на СОУ „Маврово-Ростуше“ се именуваат 

1. Алил    Алили          -  Жировница 
2. Бешир  Рамадани    - Скудриње 
3. Џеват    Черкезоски – Велебрдо 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/24                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
194. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

на материјалн помош 
 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на материјалан 
помош (Зулал Рамадани с.Скудриње), број 08-298/25 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/23                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.12.2017   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за надомест ма материјална штета 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 6.000,оо денари за надомест на 
причинета материјална штета на Зулал Рамадани од с.Скудриње од Општина Маврово и 
Ростуше. 



 
14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.236 

 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе 

бидат наменети за надомест на материјална штета уништување на една Коза од селските 
кучиња. 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
17.11.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка 200001795125739 - Стопанска банка и мат.бр 2804975473006. 
  

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.08-298/25                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 

 
195. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за лекување 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, 
(Седат Јонузи с.Жировница), број 08-298/26 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/24                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.12.2017   година, ја 
донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 
 

Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 10.000,оо денари за лекување на Седат  
Јонузи од с.Жировница од Општина Маврово и Ростуше, социјален случај со намена за 
лекување и други медицински третмани за имануваниот. 
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Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
13.11.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка ____________________-____________ банка и мат.бр хххххххххххх. 
  

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.08-298/26                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 

 
196. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за лекување 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, 
(Џеват Зунуни с.Присојница), број 08-298/27 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/25                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.12.2017   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за лекување 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 20.000,оо денари на Зунуни Џеват од 
с.Присојница Општина МАврово и Ростуше вработен во општината. Одобрените средства 
се за лекување на член од неговото потесно семејство (сопруга). 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
11.12.2017 година. 
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Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка ____________________-____________ банка и мат.бр 
___________________. 
  

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.08-298/27                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 

 
197. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за лекување 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, 
(Ќазим Ајдини с.Жировница), број 08-298/28 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/26                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

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

РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 11.12.2017   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за лекување 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 30.000,оо денари за лекување на Ќазим 
Ајдини од с.Жировница од Општина Маврово и Ростуше, невработен -социјален случај. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе 
бидат наменети за лекување и други медицински третмани за имануваниот. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
22.11.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка ____________________-____________ банка и мат.бр ххххххххххххх. 



 
14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.239 

 
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.08-298/28                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
198. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за лекување 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, (Амер 
Ибраими с.Аџиевџи), број 08-298/29 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/27                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.12.2017   година, ја 
донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 
 

Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 12.000,оо денари за лекување на Амер 
Ибраими од с.Аџиевци од Општина Маврово и Ростуше, невработен- социјален случај. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
11.12.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка 290500014439543 – ТТК банка и мат.бр 3010982474708. 
  

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.08-298/29                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
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11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
199. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за лекување 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, 
(Мухамед Арслани с.Требиште), број 08-298/30 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/28                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа/ Сл.Весник на РМ 
број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 11.12.2017   година, ја 
донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 
 

Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 30.000,оо денари на Мухамед Арслани 
од с.Требиште од Општина Маврово и Ростуше, невработен. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе 
бидат наменети за лекување и други медицински третмани за неговата мајка. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
28.11.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе се 
исплатат на трансакциона сметка 200000451551773 - Стопанска банка и мат.бр 
1207979473017. 
  

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.08-298/30                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
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200. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош  

за спонзорство 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство, 
(ДЕБРУС - Дебар), број 08-298/31 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/29                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.12.2017   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за спонзорство 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 7.000,оо денари на „ДЕБРУС“ Дебар 
како спонзорство за печатење на книга „Фтор дел Фразеологија“.. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе 
бидат наменети за печартење на книга. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
15.11.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на 
трансакциона сметка 300170000008806 Комерцијална банка. 
  

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.08-298/31                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р. 
 
201. 

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 воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу 

Општина Дебар и Општина Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу 
Општина Дебар и Општина Маврово и Ростуше, број 08-298/32 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 година. 
 
Бр.09-304/30                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 30 од Законот за меѓу општинска соработка („Службен весник 
на РМ“ бр.79/09), член 14 и 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Слжбен 
весник  на РМ бр.05/02)  а во согласност со член 15, став 1, точка 7  од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008; 03/2015 година. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 11.12.2017  
година, ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За воспоставување на меѓу општинска соработка меѓу Општина Дебар и Општина 
Маврово и Ростуше 

 
      Член  1 

Општина Маврово и Ростуше и Општина Дебар воспоставуваат меѓу општинска 
соработка за формирање на група за вршење на одделни услуги од својата дејност  на 
Јавната општинска установа за деца-детска градинка „Брешија“- Дебар. Соработката е   
во формирање на група во с.Скудриње во други просторни услови во (издвоен објект  во 
дворот на ОУ „Блаже Конески“ Скудриње) во с.Скудриње. 

 
Член 2 

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

 
Бр.08-298/32                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р 
 
202. 

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 разрешување и именување на преставници во матични 

служби за склучување на бракови во с.Ростуше 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на преставници во 
матични служби за склучување на бракови во с.Ростуше, број 08-298/33 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/31                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.03/2015/.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на преставници во матична служба за склучување на 

бракови во с.Ростуше. 
 

    Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат Рамиз Рамадани, Благица Алексовска и Медија 

Јахја како преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои 
учествуваат во склучување на бракови во матична служба  с.Ростуше. 

 
Член  2 

На нивно место Советот ги именува Фарија Илјази,  Насер Хоџа и Нуризија 
Мифтари како преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои 
ќе учествуваат во склучување на бракови во матична служба с.Ростуше. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/33                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р 
 
203. 

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 разрешување и именување на преставници во матични 

служби за склучување на бракови во Маврови Анови 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на преставници во 
матични служби за склучување на бракови во Маврови Анови, број 08-298/34 што Советот 
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 



14 Декември 2017 годинаСЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.244 
 
Бр.09-304/32                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.03/2015/.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
10.11.2017 година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на преставници во матична служба за склучување на 

бракови во Маврови Анови и Трница. 
 

    Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат Виолета Живковска и Аница Жикоска како 

преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои учествуваат во 
склучување на бракови во матична служба  Маврови Анови и Трница. 

 
Член  2 

На нивно место Советот ги именува Добре Антимоски и Драгче Давидовски како 
преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои ќе учествуваат 
вo склучување на бракови во матична служба Маврови Анови и Трница. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

 
Бр.08-298/34                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р 
 
204. 

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 разрешување и именување на преставници во матични 

служби за склучување на бракови во с.Скудриње 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на преставници во 
матични служби за склучување на бракови во с.Скудриње, број 08-298/35 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/33                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.03/2015/.  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на тетата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на преставници во матична служба за склучување на 

бракови во С.Скудриње. 
 

    Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат Рифат  Селими, Неџбедин Исеини и Икмет Ејупи 

како преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои учествуваат 
во склучување на бракови во матична служба  с.Скудриње. 

 
Член  2 

На нивно место Советот ги именува Анеса Абдули Сејдиу, Пајазит Мурати и 
Џелал Абдиу како преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростушe 
кои ќе учествуваат вo склучување на бракови во матична служба с.Скудриње. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/35                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р 
 
205. 

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 разрешување и именување на преставници во матични 

служби за склучување на бракови во с.Жировница 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на преставници во 
матични служби за склучување на бракови во с.Жировница, број 08-298/36 што Советот 
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница, одржана на ден 11.12.2017 
година. 
 
Бр.09-304/34                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.03/2015 година.  
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Советот на Општина Маврово и Ростуше на третата седница одржана на ден 
11.12.2017 година ја донесе следната  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на преставници во матична служба за склучување на 
бракови во с.Жировница. 

 
     Член  1  

Со оваа одлука се разрешуваат Неџат Исмаили и Ермина Мустафи како 
преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше кои учествуваат во 
склучување на бракови во матична служба  с.Жировница. 

 
Член  2 

На нивно место Советот ги именува Алил Алили, Есмир Билали и Муслија 
Селмани како преставници од локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуша кои ќе 
учествуваат во склучување на бракови во матична служба с.Жировница. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-298/36                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.12.2017 год.                                                                        П р е т с е а т е л 
 Р о с т у ш е                                                                              Алил Алили, с.р 
 
206. 

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 
05/2002) а во врска со член 23, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл. Весник на Р.М. бр. 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), Градоначалникот на 
општина Маврово и Ростуше на ден 04.12.2017 год. го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
          Се формира комисија за урбанизам со седиште во село за општина Маврово и 
Ростуше, составена од три члена од кои двајца се носители на овластување за изработка 
на урбанистички планови  а еден е стручно лице од областа на урбанистичкото 
планирање, која ќе ги врши работите пропишани во член 23 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 
             Комисијата ја сочинуваат следните членови:  

1. Ќирко Џуковски – дипломиран инжинер архитект, вработен во општина Маврово и 

Ростуше, како Раководеител на одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР 

и заштита на животната средина – со овластување бр. 0.0303  

2. Рената Манасијевска – дипломиран инжинер архитект, вработена во општина 

Маврово и Ростуше на работно место Советник за урбанистичко планирање.  

3. Вера Попоска – дипломиран инжинер архитект – надворешен член , вработена 

како урбанист, од  Гостивар – со овластување бр. 0.0037 

4. Валентина Попоска – дипломиран инжинер архитект – надворешен член , 

вработена како урбанист, од  Гостивар – со овластување бр. 0.0078 

Ова Решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен гласник на 
општина Маврово и Ростуше“. 
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Образложение 
         Со ова Решение Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, согласно член 
23 од Законот за просторно и урбансистичко планирање  (Сл. Весник на Р.М. бр. 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16) – во понатамошниот текст законот, за потребите на 
единицата за локална самоуправа Маврово и Ростуше ја формира Комисијата за 
урбанизам во горенаведениот состав.  
       Комисијата за урбанизам на општините со седиште во село е составена од три члена 
и еден заменик член, од кои двајца се носители на овластување за изработка на 
урбанистички планови а еден е стручно лице од областа на урбанистичкото планирање, 
при што најмалку еден член треба да е лице вработено во општинската администрација. 
Комисијата за урбанизам постапува по поднесени иницијативи , согласно член 20 на 
законот, ја изработуваат планската програма за урбанистички планови од член 7 став 1 
точка 2 од законот, регулациски план на генерален урбанистички план и локална 
урбанистичка планска документација за потребите на Општината, доставуваат предлог за 
одобрување или неприфаќање на планската програма за локална урбанистичка планска 
документација за потребите на правни и физички лица, даваат стручно мислење за 
предлогот на урбанистичките планови од член 7 став 1 точка 2 алинеи 2,3 и 4 од Законот, 
даваат стручно мислење за предлогот на регулациски план на генерален урбанистички 
план, спроведуваат јавна презентација и јавна анкета при одобрувањето на локална 
урбанистичка планска документација, доставуваат предлог до градоначалникот на 
Општината за одобрување на локална урбанистичко-планска документација и даваат 
мислење за техничка исправка на урбанистички план.  
            Комисијата ќе врши и други работи кои се во нејзина надлежност, не се наведени 
во ова Решение, а се сретнуваат во Законот за просторно и урбанистичко планирање. 
           Во Комисијата се именува и заменик надворешен член, со цел истата да може да 
функционира и во случај кога надворешниот член е спречен да учествува во работата, а 
пре се од причини на појава на судир на интереси, бидејќи надворешниот член е 
вработен во правно лице изработувач на урбанистичка документација, така да во случај 
кога правното лице во кое е вработен надворешниот член на комисијата се појави како 
изработувач на документацијата, тој член ќе биде исклучен од неговата работа и на 
негово место ќе биде ангажиран заменик членот.  
          Со влегувањето на сила на ова Решение престанува да важи Решението со кое е 
формирана претходната комисија, заведено кај органот под бр. 09-92/1 од 09.03.2016 год. 
и Решението за изменување на Решение заведено под бр.  09-218/1 од 30.08.2017 год.  
          Решено во с.Ростуше на ден 04.12.2017 год.  
Доставено до :  

- Архива на Општината  
- Членови на Комисијата 

 
Бр.09-293/1                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
06.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
207. 
Врз основа на член 133 став 1 точка 1 и 135 став 2 од Законот за основно образование 
/,,Сл.Весник на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/), а во согласност 
со член 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број  
05/2002/, Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 30.11.2017 година, го 
донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување на вршител на должноста директор на  Основното училиште 

 ,,Ѓорѓи Пулевски” – с. Ростуше 
 

1. Тасим Асани, по негово барање се разрешува од функцијата вршител на 
должноста директор на Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше, 
именуван со Решение број 09-170/5 од 30.06.2017 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  
 Врз основа на член 133 став 1 и член 135 став 2 од Законот за основно 
образование /,,Сл.Весник на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/,  по 
поднесено негово барање за оставка од здраствени причини, како и тоа што во рок од 5 
/пет/ дена од назначување на функцијата вршител на должноста директор, најрано од 
06.07.2017 година поранешниот градоначалник на Општина Маврово и Ростуше не 
донесол Одлука Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” c.Ростуше да објави јавен 
оглас за избор на директор, а ниту до денес е отпочната постапка за избор на директор 
од страна на училишниот одбор на О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше, именованиот Тасим 
Асани со Решние број 09-170/5 од 30.06.2017 година  /,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше’’ број 6/2017/, се разрешува од функцијата вршител на должноста 
директор на ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” c.Ростуше. По разрешувањето гореименованиот Тасим 
Асани да се врати на работното место во О.У.,,Ѓорѓи Пулевски” c.Ростуше, соодветно на 
неговата стручна подготовка, а кое го имал пред назначување на функцијата вршител на 
должноста директор. На основа гореинесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 
Решение.           
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  
Решението е доставено до:                               
- Тасим Асани                                                           
- Архивата на Општината                                       
- О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше                 
 
Бр.09-170/9                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
30.11.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
208. 
Врз основа на член 135 став 1 и став 4 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/, а во согласност со член 50,  
став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 01.12.2017 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  
За именување на вршител на должноста директор на  Основното училиште 

 ,,Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше 
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1. Адем Сулејманоски, од с. Ростуше, вработен  во О.У. ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. 
Ростуше, предметен наставник по Ликовна уметност, се именува за вршител на 
должноста директор на Основното Училиште ,, Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше, за 
период не подолго од шест месеци од денот на неговото именување. 

 
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 
 Врз основа на член 135 став 1 и 4 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/,  гореименуваниот се именува 
за вршител на должноста директор на О.У. ,, Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше, за период не 
подолго од шест месеци од денот на неговото именување. По истекот на функцијата 
вршител на должноста директор, гореимованиот да се врати на постојаното работно 
место во О.У. ,, Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше соодветно на неговата стручна подготовка. 
На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.           

 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  
 
Решението е доставено до:                               
- Адем Сулејманоски                                                          
- Архивата на Општината                                          
- ОУ,, Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше                          
 
Бр.09-170/12                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
01.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
209. 
Врз основа на член 93 став 1 точка 1 од Законот за средно образование /,,Сл.Весник на 
РМ”  број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016) а во согласност со член 50, став 
1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, 
Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 30.11.2017 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување на директор на Средно општинско училиште ,,Маврово-Ростуше”  с. 

Ростуше 
 

1. Бајрам Требишки, по негово лично барање се разрешува од функцијата директор 
на Средно општинско училиште ,,Маврово-Ростуше” – с.Ростуше, именуван со 
Решение број 09-92/3 од 12.04.2016 година. 

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.  
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О б р а з л о ж е н и е  
 Врз основа на член 93 став 1 точка 1 од Законот за средно образование 
/,,Сл.Весник на РМ”  број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), Барајм Требишки поднесено писмено 
барање до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, од 29.11.2017 година, во 
кое наведува дека дава оставка од работно место директор на Средно општинско 
училиште ,,Маврово и Ростуше,  избран со Решение, број 09-92/3 од 12.04.2016 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 5/2016. Градоначалникот го 
прифати Барањето и се произнесе како во диспозитивот на ова Решение. По 
разрешувањето, горе именованиот Бајрам Требишки да се да се врати на работно место 
во Средно општинско училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с.Ростуше, соодветно на неговата 
стручна подготовка.  
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  
 
Решението е доставено до:                               
- Бајрам Требишки                                                            
- Архивата на Општината                                            
- СОУ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше                   
 
Бр.09-287/2                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
30.11.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
210. 
Врз основа на член 93-в став 1 и став 2 од Законот за средно образование /,,Сл.Весник на 
РМ”  број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016), а во согласност со член 50, 
став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 01.12.2017 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За именување на вршител на должноста директор на  Средно општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше” – с.Ростуше 

 
1. Емилија Гаврилоска, од Гостивар, вработена  во Средно општинско училиште 

,,Маврово-Ростуше’’ – с. Ростуше, предметен наставник по биологија, се именува 
за вршител на должноста директор на Средно општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше” – с.Ростуше, за период не подолго од шест месеци од денот на 
нејзиното именување. 

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.  
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О б р а з л о ж е н и е  

 Врз основа на член 93-в став 1 и став 2 од Законот за средно образование 
/,,Сл.Весник на РМ”  број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016), гореименуваната се 
именува за вршител на должноста директор на Средно општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше” – с.Ростуше, за период не подолго од шест месеци од денот на нејзиното 
именување. По истекот на функцијата вршител на должноста директор, гореимованата да 
се врати на постојаното работно место во Средно општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше” – с.Ростуше соодветно на нејзината стручна подготовка, која го имала пред 
назначување на оваа функција. На основа гореизнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение.           

 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  
 
Решението е доставено до:                               
- Емилија Гаврилоска                                        
- Архивата на Општината                                          
- СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше                        
 
Бр.09-287/5                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
01.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
211. 
Врз основа на член член 23 став 2 од Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ 
бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 
41/2014) и член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ бр 05/02), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 13.12.2017 година 
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување од функцијата директор на Јавно претпријатие за комунални дејности  

,,МАВРОВО” Маврови Анови 
 

1. Со ова Решение лицето Васе Ѓорѓески, од Маврови Анови, поради истекот на 

мандатот од 4 /четири/ години сметано од 11.12.2013 година до 11.12.2017 година 

се разрешува од функцијата директор на Јавно претпријатие за комунални 

дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови.   

 
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 23 став 2 од Законот за јавни претпријатија Сл. Весник на РМ бр. 
38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), 
именованиот, избрaн за директор на Јавно претпријатие за комунални дености ,,Маврово” 
Маврови Анови со Решение за заснивање на работен однос на определено работно  
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време, број 04-450/7 од 11.12.2013 година, поради истекот на мандатот заклучно со датум 
11.12.2017 година се разрешува од функцијата директор на Јавно претпријатие за  
претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови. 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.     
    
Решението е доставено до: 
- Васе Ѓоресеки 
- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 
- Архивата на општината 
- Агенција за вработување Гостивар 
                                                                                         
Бр.09-305/1                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
13.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
212. 
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за јавни установи (,,Службен Весник на РМ” број 
32/2005, 120/2005 и 51/2011/, член 23 став 2 од Законот за јавни претпријатија (Службен 
Весник на РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 
119/2013 и 41/2014) и член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на РМ бр 05/02), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 
14.12.2017 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. Александра Матеска од с.Леуново, 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 50 став 2 од Законот за јавни установи (,,Службен Весник на РМ” 
број 32/2005, 120/2005 и 51/2011/ и член 23 став 2 од Законот за јавни претпријатија 
(Службен Весник на РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 
6/2012, 119/2013 и 41/2014), Александра Матеска, од с.Леуново, 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. 
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: 
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- Александра Матеска 
- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 
- Архивата на општината 
- Агенција за вработување Гостивар 
 

Бр.09-305/4                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
14.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
213. 
Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 
бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 
03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 04.12.2017 година го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Барањето за финансиска помош на лицето Фадил Рамадани од с.Скудриње, 
Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДOБРУВА. 
 На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во 
висина од 8.000,оо денари. 
 Средствата да се исплатат на следната сметка: хххххххххххххххх, депонент Уни 
Банка АД Скопје, отворена на име на подносителот на барањето. 

 
Образложение 

 Од страна на лицето Фадил Рамадани од с.Скудриње, со ЕМБГ ххххххххххххх до 
Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски 
средства заведено под УПП 09-34 од 28.11.2017 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека е невработено и поради 
финасиската состојба во која се наоѓа истото не е во можност да обезбедеи средства за 
егзистенција, а уште помалку за лекување. При тоа наведува дека средствата кои ги бара 
му се потребни поради вршење на операција од брух (хернија), па поради тоа и поради 
факот дека не е во можност да ги обезбеди овие средства се обраќа до локалната 
самоуправа да му помогне финансиски во рамките на можностите. 

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:  
- Фотокопие од потврда од матичен лекар др.Ќемал Велију издадена на ден 

27.11.2017 година и 

- Извештај – радиодијагностички наод издаден од ЈЗУ Општа болница Струга, 

упат бр.KX17366 од 04.09.2017 год. 

 Отакако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со 
свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрени средства, беше одлучено како 
во диспозитивот на ова Решение. 
 Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова 
Решение. 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 
право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во 
рок од 5 дена од денот на примето на Решението. 
 
УПП бр.09-34                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
04.12.2017 год.                                                                             Градоначалник 
 Р о с т у ш е                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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