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243. 

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 Програма за поставување на Урбана опрема за 

потребите на НП Маврово – на територијата на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на Програма за поставување на Урбана 

опрема за потребите на НП Маврово – на територијата на Општина Маврово и Ростуше – број: 

08-377/3  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана 

на ден 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/1                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 год.                                                                                             Градоначалник 

Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 36, став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 

РМ број 05/2002/, Член 80 став 1 од Законот за градење и Член 25 став 1 точка 11 и 16  од 

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

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден  06.12.2018   

година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на НП Маврово – на 

територијата на Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше ја одобри програмата доставена од ЈУНП 

Маврово преку одобрување на Програма за поставување на урбана опрема на територијата на 

НП Маврово – во делот на Општината Маврово и Ростуше за 2019 год. 

Член  2 

 Со оваа Програма се уредуваат, видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се 

поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување. 

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.08-377/3                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 

 

244. 

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 
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За Прогласување на одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК 

“РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  oдобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК 

“РЕКАНЦИ”  од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше - број: 08 - 377/4 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/2                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 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  06.12.2018   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина 

Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 40.000,oo  денари  на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше 

Општина Маврово и Ростуше, за одржување на подготовки и настапување на натпревари. 

 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од Фудбалскиот 

клуб “Реканци”. 

Член  3 

ФК “РЕКАНЦИ” со мат.број 6909353 и даночен број. 30220150002463.                                                                                           

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2018 година на т. Сметка 

200002649946678 – Стопанска банка м.бр. 2905979473004. 

 

Член  4 

Средствата за оваа намена ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше и тоа 

20.000,оо денари од Програма  АО – Совет на Општина подставка 463120 Трансфери до спортски 

клубови и 20.000,оо денари од Програма   ДО – Градоначалник  подставка 463120 Трансфери до  

Спортски клубови. 

Член 5 

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

влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 

Бр.08-377/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 

 

245. 

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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање на приоритет за реализација на проект 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  давање на приоритет за реализација на  проект за 

Рехабилитација на локален пат за с.Ново Село – број: 08 -377/5 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/3                                                                                           Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 год.                                                                                                Градоначалник 

Р о с т у ш е                                                                                               Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15  став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 06/2008; 03/2015 прочистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 06.12.2018 година 

ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање приоритет за реализација на проект 

Член  1 

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава приоритет за реализација 

на Проектот за рехабилитација на локален пат за Ново Село. 

Член  2 

Реализацијата на овој проект ќе биде преку Бирото за регионален развој и Кофинансирање со 

средства од Буџетот на Општината предвидени за 2019 година. 

Член  3 

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

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

Бр.08-377/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 

 

246. 

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 кофинансирање на проект Рехабилитација на локален пат за 

Ново Село 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  oдобрување на  кофинансирање на проект 

Рехабилитација на локален пат за Ново Село - број: 08 -377/6 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 19 – тата седница одржана на ден 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/4                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 год.                                                                                             Градоначалник 

Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15  став 1, точка 5, од Статутот на Општина Маврово 

и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 03/2015 година, (пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 06.12.2018 година 

ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За кофинансирање на проект  Рехабилитација на локален пат за Ново Село 

Член  1 

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава согланост за 

кофинансирање на проектот Рехабилитација  на локален пат за Ново Село за подобрување на 

патната инфраструктура во општината.  

Член  2 

Општината Маврово и Ростуше проектот ќе го кофинансира со сопствени финансиски 

средства предвидени во Буџетот на Општината за 2019 год 

Член  3 

 Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 

Градоначалникот на општината, архивата, Биро за регионален развој.  

Член   4 

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

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

Бр.08-377/6                                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                                  Алил Алили, с.р.. 

 

247. 

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 парична помош на Алмина Имери 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на Алмина Имери  од 

с.Ростуше  – број: 08 -377 /7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата 

седница одржана на ден: 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/4                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 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  07.12.2018   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош  на Алмина Имери 

Член 1 
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Се одобрува   парична помош во износ од: 30.000,oo  денари  на Алмина Имери од с.Ростуше од 

Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат 

наменети за лекување. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 

03.12.2018 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона 

сметка на Алмина Имери. 

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.08-377/6                                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                                  Алил Алили, с.р.. 

 

248. 

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  oдобрување на  парична помош за лекување – на Шабан 

Идризоски од с.Ростуше -  број: 08 - 377/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 19 – тата седница одржана на ден: 06.12.2018 година. 

 

Бр.09-379/4                                                                                              Општина Маврово и Ростуше 

10.12.2018 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  07.12.2018   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,oo  денари за лекување на Шабан Идризоски од 

с.Ростуше од Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат 

наменети за лекување. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 

15.11.2018 година. 
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Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона сметка 

на Шабан Идризоски: 370000016246170   која се води во  ЕУРОСТАНДАРД   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.08-377/6                                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

06.12.2018 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                                                  Алил Алили, с.р.. 

 

249. 

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 05.12.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна парична помош 

 

 Барањето за еднократна парична помош на лицето Ибраими Зарије од с.Скудриње, 

Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДOБРУВА. 

 На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето 

износ од 10.000,оо денари. 

 Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше. 

 Средствата да се исплатат на следната сметка: **************, депонент ******** Банка АД 

Скопје, отворена на име на подносителот на барањето. 

 

Образложение 

 Од страна на лицето Зарије Ибраими од с.Скудриње, со ЕМБГ ************ до Општина 

Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под 

УПП 09-88 од 30.11.2018 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека примањата на нејзниониот сопруг не се 

редовни и дека секојдневно се соочува со здравствени проблеми и со купување на лекарства за 

кои нема доволно финансиски средства.  

Во прилог на барањето ги достави следните прилози и тоа:  

- Фотокопие од лична карта бр. ******* издадена од МВР Гостивар со важност до 

15.06.2021 год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка. 

 Откако 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 приемот на Решението. 

 

Решено во Ростуше,                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  

на ден 05.12.2018 год.                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

УПП бр.09-88                                          МЕДАТ КУРТОВСКИ  с,р 
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250. 

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 14.11.2018 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна парична помош 

 

Барањето за еднократна парична помош на лицето Гора Трпевска од Скопје, со адреса на 

живеење Ул. “ххх“, бр.хх, населба Ѓорче Петров, 1000 Скопје, СЕ ОДOБРУВА. 

 На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето 

износ од 10.000,оо денари. 

 Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше. 

 Средствата да се исплатат на следната сметка: ххххххххххххххх, депонент Ххххххххх 

Банка АД Скопје, отворена на име на подносителот на барањето. 

 

Образложение 

 Од страна на лицето Гора Трпевска со ЕМБГ *************  од Скопје, со адреса на живеење 

Ул. “***“, бр.**, населба Ѓорче Петров, 1000 Скопје е поднесено барање за доделување на 

финансиски средства заведено под УПП 09-86 од 12.11.2018 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека почнувајќи од 2012 година со 

одобрение на Македонската православна црква има започнато со градба на Црква во 

с.Галичник, Општина Маврово и Ростуше, при што секој добронамерен приход би бил од корист.  

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:  

- Дозвола за градба на православен храм – параклис издадена од МПЦ Дебарско-

кичевска епархија, бр.178 од 18.05.2011 год., 

- Фотодокументација, 

 Врз основа на поднесените докази и барањето се утврди дека лицето Гора Трпевска 

заедно со својот сопруг Ванчо Трпевски се градители  на овој храм, односно се инвеститори при 

изградбата на храмот. 

Откако 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 приемот на Решението. 

 

Решено во Ростуше,                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 14.11.2018 год.                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

УПП бр.09-86                                        МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

 

251. 
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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“, бр. 03/2015), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 12.11.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Барањето на Муфтиството на Исламската верска заедница Гостивар од Гостивар, со 

седиште на адреса ул.Никола Парапунов, бр.14, 1230 Гостивар, поднесено на ден 09.11.2018 

година, СЕ ОДOБРУВА. 

 

На Муфтиство на исламската верска заедница Гостивар од Гостивар му се одобруваат 

финансиски средства во висина од 10.000,оо денари. 

 Средствата се исплаќаат наменски – за реализација на традиционалната манифестација 

“Добредојде о Ресулал-лах“ која ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во Гостивар.  

Исплатата на средствата ќе се изврши на сметката на Муфтиството на ИВЗ Гостивар 

ххххххххххххххх, депонент Стопанска Банка АД Скопје, ЕДБ 4030998340480. 

 

Образложение 

 

 Од страна на Муфтиството на исламската верска заедница од Гостивар, до општината 

беше поднесено барање за финансиска поддршка при реализација на традиционална 

манифестација “ДОБРЕДОЈДЕ О РЕСУЛАЛ-ЛАХ“, која оваа година се одржува по 15-ти пат, во 

спортска сала “Малдост“ во Гостивар на ден 19.11.2018 година, а по повод денот на раѓањето на  

Мухамед а.с. - 12 Ребиул Еввел, 1440 година по хиџра. 

  

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа: 

- Оглас за финансирање на културен проект за 2018 година, со опис на проектот, 

организатор и детална финансиска конструкција на истиот. 

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. 

 

Решено во Ростуше,                         ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 12.11.2018 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

под УПП 09-85                         МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

 

252. 

Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” 

број 167/2015 (пречистен текст)/, член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 12/2017/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за 

локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше на ден 05.12.2018 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

За исплата на отпремнина поради смрт на член од потесно семејство на вработен 
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1. На Aлмина Имери, вработена во Средно Општинско Училиште ,,Маврово-Ростуше” – 

с.Ростуше, на работно место Професор по наставвн предмет Филозофија, поради смрт на член 

од потесно семејство, т.е смрт на нејазиниот сопруг Неџбедин Имери, со кого живеела во 

заедница, а починал на ден 20.11.2018 година да и се исплати отпремнина во висина од 

15.000,оо денари, согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше” број 12/2017/.  

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

Маврово и Ростуше за 2018 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

О б р а з л о ж е н и е 

Со писмeн допис број 03-300/1 од 05.12.2018 година, до Општината се обрати Средното 

Општинско Училиште ,,Маврово-Ростуше” – Ростуше, со барање да на вработената Алмина 

Имери да и се испати отпремнина за посмртни трошоци за нејзиниот сопруг, кој починал на 

ден 20.11.2018 година.   

Согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово 

и Ростушеза 2018 година, број 318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуша” број 12/2017/ е утврдено дека во случај на смрт на член од потесно 

семејство (сопруг, родители дете) со кој живее во заедница, на вработениот во локалната 

јавна установа му се исплатуваат 15.000,оо денари. 

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

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право на 

жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Македонија во 

рок од 15 дена.  

   Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                              Медат Куртовски  с.р 

Број 09-376/2 

05.12.2018 
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