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40. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за давање согласност и овластување за измирување односно 

пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Марово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност и овластување за измирување 
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Марово и Ростуше за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“, број 08-107/3 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 
15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/1                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 

точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 25 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Мврово и Ростуше „ 
број 03/2015), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен 
весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата 
седма седница одржана на ден 15.03.2018  година, донесе  
 

 О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување на средства од 

буџетската сметка на Општина Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава согласност 

и овластување на Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше за измирување на 
средства од буџетската сметка на Општина _Маврово и Ростуше_, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање 
serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување 
на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Маврво и Ростуше и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови. 
 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше да изврши измирување 

на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за 
финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на 
општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се  
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распределат на Општина Маврово и Ростуше до износот потребен за наплата на 
побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 
88/08 и 35/11). 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.  
 

Бр.08-107/3                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                                  П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                          Алил Алили, с.р.. 
 
41. 
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 одлука за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 

одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката 
за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу 
Општина Маврово и Ростуше и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија 

 
  СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за за давање согласност и овластување за потпишување 
на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу 
Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Маврово и Ростуше и Министерство за 
транспорт и врски на Република Македонија,  број 08-107/4  што Советот на Општина Маврово 
и Ростуше ја донесе на својата редовна 7-ма седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/2                                                                                         Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                              Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 

точка 4  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 25 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше„ 
број 03/2015), Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седма седница одржана на 
ден 15.03.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор 
за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со  
 
 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf


23  Март  2018  година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА   МАВРОВО  И  РОСТУШЕ  бр.2 стр.46 

Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Маврово и Ростуше и 
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грдоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше да го потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно 
Договорот за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со 
Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Маврово и Ростуше и 
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  
 

Член 2 
Се задолжува и овластува Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, да го 

потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање serapis 
број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Маврово и Ростуше и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.  
 
Бр.09-107/4                                                                         Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                                  П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                       Алил Алили, с.р.. 
 
42. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Согласноста на Годишниот план за вработување  за 2018 гдина во ЈПКД 

„Маврово“ Маврови Анови 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста на Годишниот план за вработување  за 2018 гдина во 
ЈПКД „Маврово“ Маврови Анови,  број 08-107/5  што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на својата редовна 7-ма седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.08-113/3                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                            Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот 
сектор /,,Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018/, како и врз 
основа на Методологијата запланирање на вработувањето во јавниот сектор согласно 
начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и 
образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на 
годишниот план за вработување /,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 
15.03.2018 година, ја дава следната  

 
С О Г Л А С Н О С Т  

Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за донесување на  
Годишниот План за вработување за 2018 година во ЈПКД „Маврово“ од Маврови 
Анови, заведен со архивски број 0302-170 од 01.03.2018 година, по предлог на 
директорот на ЈПКД „Маврово“, а изготвен од страна на стручната служба на ЈПКД 
„Маврово“. 

Годишниот план за вработување за 2018 година ќе се применува сметано од 
01.01.2018 година до 31.12.2018 година. 
 
Бр.08-107/5                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                            П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
43. 
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 давање согласност на одлуката за задолжување на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови со 

кредит кај Амбасадата на Р.Словенија 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За давање согласност на одлуката за задолжување на 
ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови со кредит кај Амбасадата на Р.Словенија,  број 08-107/6  
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, 
одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/4                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                           Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                            Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ број 5/02) 
и член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 19/02, 40/03, 49/06 22/07, 83/09 и 97/010), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 
шестата седница, одржана на 15.03.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

За давање согласност на одлуката за задолжување на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови со 
кредит кај Амбасадата на Р.Словенија 

 
Член  1 
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Советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност за финансиско задолжување 
на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови со кредит кај словенската амбасада средствата се со 
намена за реализација проект набавка на контејнери. 

 
Член  2 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-107/6                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                            П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
44. 
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 За давање на согласност за основање на регионална 

депонија и потребната инфраструктура за полошкиот регион од страна на  
Владата на Република Македонија 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За давање на согласност за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура за полошкиот регион од страна на Владата на 
Република Македонија,  број 08-107/7  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/5                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                          Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                         Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 80 став (12) од Законот за управување со отпад („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/2011, 51/2011, 
123/2012, 147/13, 163/13,51/2015,146/15,  156/15,39/16 и 63/16) Советот на Oпштина Маврово и 
Ростуше на ден 15.03.2018 година донесе  

 
О Д Л У К А 

 

За давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура 
за полошкиот регион од страна на Владата на Република Македонија 

 
Член 1 

Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради решавање на 
постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на општина Маврово и 
Ростуше, Советот на општината дава согласност за основање на регионална депонија и 
потребната инфраструктура за полошкиот регион од страна на Владата на Република 
Македонија согласно член 80 став 12 од Законот за управување со отпад. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
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Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница  одржана на ден 15.03.2018 
година, донесе Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и 
потребната инфраструктура за полошкиот плански регион. 
Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува општината во однос на управување со отпадот, а 
со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, Советот на Општина Маврово и 
Ростуше донесе одлука како во диспозитивот. 
Главни причини поради кои се пристапи кон донесување на ваквата одлука се проблемите со 
кои се соочува општината во управувањето со отпадот и неможноста за исполнување на 
обврските кои произлегуваат од Законот за управување со отпад. Имено, општината 
проценувајќи ја својата финансиска состојба, како и потребните финансиски средства за 
расчистување на непрописните депонии, како и обврската за собирање и отстранување на 
отпадот согласно стандардите за животна средина, односно во стандардизирана депонија, 
увиде дека нема можност за решавање на проблемите. 
Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, како и состојбата со отпадот во 
општина Маврово и Ростуше неопходно е итно преземање на активности со цел собирање, 
транспортирање, селекција и отстранување на отпадот. Воедно, согласно Националниот план 
за управување со отпад на Република Македонија и Регионалниот план за управување со 
отпад за полошкиот регион, потребно е да се воспостави регионален систем за управуање со 
отпад преку основање на регионална депонија и соодветната инфраструктура. Во Физибилити 
студијата за управување со отпад за полошкиот регион е утврдено дека вкупните инвестиции 
за основање на региналниот систем за управување со отпад изнесува ________________ евра, 
при што минималните финансии што треба да ги обезбеди Општина Маврово и Ростуше 
изнесуваат ________________ евра, средства со кои Општина Маврово и Ростуше не 
располага. Дополнително, согласно со Стратегијата за управување со отпад на Република 
Македонија, потребно е воспоставување на регионална соработка за основањето на 
депонијата, без кое управувањето со отпадот не може да биде одржливо ниту достапно за 
населението. Во овој момент не постои можност сите општини од полошкиот регион да ја 
обезбедат потребната финансиска помош со што не може да се основа депонијата со 
потребната инфраструктура доколку не се обезбеди финансирање од Владата.  
Врз основа на претходно изнесеното, Советот на општина Маврово и Ростуше донесе одлука 
со која основањето на регионалната депонија со потребната инфраструткура го доверува на 
Владата на Република Македонија, како најдобар начин за брзо решавање на проблемите со 
управувањето со отпадот, а кој ќе биде со најмали трошоци исо цена која ќе биде достапна за 
населението во полошкиот регион. 
 
Бр.08-107/7                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
45. 
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 Заклучок за усвојувањ на Правилник за условите, начинот и постапката за 

користење со стварите во сопственост на Општина Маврово и Ростуше, давање, примање 
дарови и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Маврово и Ростуше 
  

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучок за усвојување на Правилник за условите, начинот и 
постапката за користење со стварите во сопственост на Општина Маврово и Ростуше, давање, 
примање дарови и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Маврово и  
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Ростуше,  број 08-107/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма 
редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/6                                                                                         Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 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 13 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  15.03.2018 година разгледувајќи го 
правилникот За условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во 
сопственост на Општина Маврово и Ростуше, давање и примање дарови и за евиденција на 
недвижните ствари во сопственост на Општина Маврово и Ростуше, го  донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростушe го усвои правилникот За условите, начинот 
и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина 
Маврово и Ростуше, давање и примање дарови и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на Општина Маврово и Ростуше 

II.     Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, одделението за правни 
– нормативни и јавни работи и архивата на општината. 

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

 
Бр.08-107/08                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                            П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

2002), член 5 и член 25, став 2, точка 32 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(“Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ – пречистен текст, бр. 03/2015), а во 
согласност со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост (“Службен Весник на РМ“,бр.78/2015, 106/2015, 153/2015,  

190/2016 и 21/2018), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на 
ден 15.03.2018 година, го донесе следниот: 

 
ПРАВИЛНИК 

За условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на 
Општина Маврово и Ростуше, давање и примање дарови и за евиденција на недвижните 

ствари во сопственост на Општина Маврово и Ростуше 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој Правилник се определуваат условите, начинот и постапката за користење и 
располагање со стварите во сопственост на Општина Маврово и Ростуше, давањето и 
примањето дарови и евиденцијата на недвижните ствари во сопственост на Општина Маврово 
и Ростуше (во натамошниот текст “општината“). 

 
Член 2 

(1) Општината има право  на сопственост на ствари, парични средства и права. 
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(2) Сопственоста, општината ја стекнува од сопствени извори на приходи, по пат на 
финансирање на граѓаните или со нивно учество на друг начин, од дарови и по други основи. 
(3) Со сопственоста, општината располага и стопанисува во својство на добар домаќин, на 
начин утврден со закон. 

Член 3 
(1) Ствари во општинска сопственост што ги користи општината и правните лица основани од 
општината стекнати по било кој основ се: 
- недвижни ствари – земјишта, згради, посебни делови од згради и други објекти што како 

долгорочни средства се користат за извршување на работите и задачите; 
- движни ствари - опрема, опрема за сообраќај и за врски, специјален и универзален алат и 

опрема, опрема за уредување и одржување на канцелариски и други простории и за 
вршење на технички, деловни, финансиски и други услуги, проектна документација, 
софтверски програми, долгорочни нематеријални средства и останати неспомнати 
средства што како долгорочни средства се користат за извршување на работите и задачите 
на општините и правните лица основани од општините. 

 
Член 4 

(1) Советот на општината одлучува за начинот на располагање и користење со сопственоста 
на општината. 
(2) Со стварите во општинска сопственост во име на општината располага советот на 
општината. 
(3) Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на 
сопственоста на општината во согласност со статут и закон. 
(4) Стварите во сопственост на општината можат да се дадат на користење на месните 
заедници, а на други субјекти само под закуп по пат на јавно наддавање во согласност со 
закон. 

Член 5 
(1) Општината може да ги продава стварите што се нејзина сопственост само по пат на јавно 
наддавање, во согласност со закон и статутот на општината.  
(2) Продажната цена на стварите од ставот (1) на овој член не смее да биде помала од 
нивната пазарна вредност. 
(3) Финансиските средства добиени од продажбата на стварите во сопственост на општината 
може да се инвестираат само за стекнување или реконструкција на постојните ствари во 
сопственост на општината. 

Член 6 
Средствата остварени од продажбата, размената, закупот или давањето на користење на 
стварите во општинска сопственост се приход на Буџетот на општината. 

 
Член 7 

(1) Постапката за продажба, размена и закуп на недвижни и движни ствари ја спроведува 
Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари (во натамошниот текст “Комисијата“). 
(2) Во зависност од обемот на недвижните и движни ствари кои се предмет на продажба, 
размена и закуп наредбодавецот може да формира повеќе комисии. 
(3) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари се формира за период од четири 
години. 
(4) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари е составена од претседател и 
најмалку двајца членови и нивни заменици. 
(5) Претседателот и членовите на Комисијата и нивните заменици се од редот на вработените 
во општината. 

Член 8 
Продажбата, размената и закупот на недвижните ствари и продажбата на движните ствари се 
врши врз основа на проценета вредност согласно Законот за процена. 
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Член 9 
Договорите за продажба, давање во закуп и набавка на недвижни ствари и договорите за 
продажба на движни ствари во име на општината ги склучува одговорното лице на општината, 
односно Градоначалникот. 

II. РАСПОЛАГАЊЕ СО НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
1. Давање на користење недвижни ствари во општинска сопственост на државни 

органи и правни лица основани од државата 

Член 10 
(1) Недвижните ствари во сопственост на општината, Советот на општината, со одлука може 
времено или трајно да ги дадат на користење, со или без надоместок, на државни органи и на 
правни лица основани од државата. 
(2) За престанок на правото на користење на стварите од ставот (1) на овој член одлучува на 
Советот на општината. 
(3) Одлуката на Советот на општината е основ за запишување во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

2. Продажба на недвижни ствари 
Член 11 

(1) Недвижните ствари кои општината престанала трајно да ги користи можат да се продаваат. 
(2) Продажбата на недвижните ствари што ги користи општината, се врши со електронско 
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање http://www.e-stvari.mk/ со кој 
управува и оперира Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС). 
(3) Постапката за електронско јавно наддавање ја спроведува Комисијата за располагање на 
недвижни и движни ствари со претходно дадена објава на електронскиот систем за јавно 
наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се 
издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на 
чие подрачје се наоѓаат недвижните ствари предмет на објавата, а излегува најмалку три 
месеци пред денот на објавувањето на објавата. 

 
Член 12 

 (1) Објавата за продажба на недвижните ствари задолжително ги содржи следниве податоци 
за: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба (површина и број на катастарска парцела 
каде се наоѓа, катастарска општина и број на имотен лист, број на зграда, намена на зграда, 
број на влез, број на посебен дел од зграда); 

- урбанистичко-планска документација за земјиштето на кое се наоѓа недвижната ствар која е 
предмет на продажба; 

- почетната цена за недвижната ствар која е предмет на продажба; 
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното 

наддавање; 
- времето на започнување на јавното наддавање; 
- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица; 
- услови за учество на јавното наддавање за домашни физички и правни лица; 
- банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата вредност 

на недвижната ствар; 
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот 

на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон 
склучување на договор, а банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде  
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активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое 
идно јавно наддавање за предметните недвижни ствари; 

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на 
учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, дефинирање на 
почетокот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, обврски за исплата 
на данокот на промет, обврска за трошоците за солемнизација на договорот и право на 
приговор) и 

- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање. 
(2) Проценетата вредност на недвижноста претставува почетна цена на недвижноста при 
продажбата. 

Член 13 
(1) За недвижната ствар која е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават 
за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се 
стекнат со сопственост на недвижните ствари на територијата на Република Македонија 
согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата. 
(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок за поднесување на пријавата за учество на 
јавното наддавање. 
(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде пократок од 10 календарски дена ниту 
подолг од 30 календарски дена, сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на 
поднесувањето на пријавите. 
(4) Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи 
сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско јавно наддавање освен 
банкарската гаранција за сериозност на понудата која треба да се достави и во писмена 
форма. 
(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и 
дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на 
пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во 
рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и 
шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле 
комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да 
учествуваат на јавното наддавање. 
(6) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното 
наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се  
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регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за 
учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање. 
(7) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во 
објавата. Јавното наддавање ќе се одржи, доколку по објавата се пријавил и само еден 
учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена. 
(8) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се 
враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното 
наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена 
од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање. 

Член 14 
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на недвижната 
ствар и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. 
(2) Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно 
зголемуваат цената на недвижната ствар. Јавното наддавање се смета за завршено во 
моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на 
последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на 
учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се  
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продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова 
дадена понуда. 
(3) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две 
минути има нова понуда. 
(4) Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не 
е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната ствар 
се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја 
прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната ствар без притоа да се ограничува 
минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите 
пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно 
дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува 
за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова 
понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на 
недвижната ствар повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност. 
(5) Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето, доколку 
станува збор за објава по првпат може да биде најмногу до 30% од проценетата вредност без 
разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање. 
(6) Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето, доколку 
станува збор за објава по вторпат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното 
наддавање се пријавил само еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или 
повеќе учесници, намалувањето на вредноста на недвижната ствар може да биде до најмногу 
50% од проценетата вредност. 

 
Член 15 

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна 
цена која претставува највисока цена за продажба на недвижните ствари. 
(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното 
јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање. 
(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор 
е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати средствата 
во овој рок нема да пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде 
активирана и понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно 
наддавање за предметните недвижни ствари 
(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од 
петнаесет работни дена по извршената уплата на цената на недвижните ствари, 
Градоначалникот на општината, склучува договор за продажба на недвижните ствари.  
(5) На договорот за продажба на недвижните ствари соодветно се применуваат одредбите од 
Законот за облигационите односи. 

Член 16 
(1) Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на 
јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата 
која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот. 
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

 
Член 17 

(1) Договорот за продажба на недвижните ствари се склучува во писмена форма и особено 
содржи страни на договорот, предмет на договорот, односно конкретни податоци за 
недвижните ствари и обврска за купувачот за плаќање на данокот на промет и за нотарските 
трошоци. 
(2) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен. 
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(3) По склучувањето на договорот купувачот во рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар 
заради вршење на солемнизација. 

 
3. Размена на недвижни ствари 

Член 18 
(1) Размена на недвижни ствари може да се врши ако со размената се стекнува посоодветна 
недвижна ствар во која можат да се извршуваат работите и задачите на локалната 
самоуправа, односно правните лица основани од неа. 
(2) Стварите во сопственост на општината може да се разменуваат со недвижен имот во 
државна сопственост како и со недвижен имот сопственост на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, или сопственост на трети лица. 

 
Член 19 

(1) Недвижните ствари во сопственост на општината може да се разменат за недвижни ствари 
во приватна сопственост на други физички и правни лица. 
(2) За размената на недвижните ствари одлучува Советот на Општина Маврово и Ростуше, по 
предлог на Градоначалникот. 
(3) Предлогот за размена ја содржи потребата за размена, вредноста на недвижната ствар во 
државна сопственост и вредноста на недвижната ствар во приватна сопственост за кои се 
предлага размената. 
(4) Вредноста на недвижните ствари од ставот (3) на овој член што се предмет на размена се 
утврдува според проценетата вредност согласно со Законот за процена. 

 
Член 20 

(1) Кога се врши размена на недвижни ствари во сопственост на општината со недвижни 
ствари во државна сопственост или со недвижни ствари во сопственост на трети лица и притоа 
постои разлика во вредноста на недвижните ствари што се разменуваат, размената може да се 
изврши само доколку се плати разликата во вредноста. 
(2) По исклучок од ставот (1) од овој член разликата во вредноста нема да се надоместува ако 
сопственикот на недвижната ствар што има поголема вредност од другата ствар со која се 
врши размена со нотарски заверена изјава се откаже од правото на надоместок за разликата 
во вредноста. 

4. Давање во закуп на недвижни ствари 
 

Член 21 
(1) Недвижните ствари кои општината престанала времено да ги користи, можат да се дадат 
под закуп. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, недвижните ствари кои општината не престанала да 
ги користат можат да се даваат во закуп по престанок на работното време на органите (со или 
без опрема), при што не смее да се наруши функцијата на државните органи. 
(3) Недвижните ствари за кои трајно престанала потребата од користење, а не можат да се 
продадат, разменат или друг државен орган нема потреба од користење, можат да се дадат во 
закуп. 
(4) За давањето на недвижни ствари во закуп, одлучува Советот на општината. 

 
Член 22 

(1) Давањето на недвижни ствари во закуп се врши со електронско јавно наддавање и со 
непосредна спогодба. 
(2) Недвижните ствари дадени во закуп не можат да се даваат во подзакуп. 
(3) Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вредност на 
недвижната ствар. 
(4) Вредноста на недвижната ствар од ставот (1) на овој член ја определува Бирото за судски 
вештачења односно овластен проценител, согласно со Законот за процена. 
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Член 23 
За давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање, соодветно се 
применуваат одредбите од овој Правилник и Законот за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост со кои е уредена постапката 
за продажба на недвижни ствари со електронско јавно наддавање. 

 
Член 24 

(1) Советот на општината, на образложен предлог на Градоначалникот, може да одлучи 
определена недвижна ствар да се даде во закуп со непосредна спогодба. 
(2) Недвижна ствар од ставот (1) на овој член се дава во закуп со услов, а заради нејзино 
користење за определена намена во случаи на:  
- користење на недвижна ствар за определена намена од областа на одбраната и безбедноста 
на Република Македонија (производи и услуги за потребите на одбраната и безбедноста);  
- користење на недвижната ствар за научни, културни и образовни потреби;  
- кога со давање во закуп на недвижната ствар се презема и обврска за преземање на 
работници вработени во државните органи;  
- користење на недвижната ствар за потребите на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје;  
- користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за остварување на 
непрофитни дејности од интерес за Република Македонија;  
- користење на недвижната ствар за изведување на научни, културни и образовни проекти од 
интерес за Република Македонија;  
- користење на недвижната ствар за потребите на организациите и специјализираните агенции 
на Обединетите нации, Советот на Европа и НАТО и  
- користење на недвижна ствар за потребите и во функција на граничните премини. 
(3) Кога недвижната ствар е дадена во закуп на начин определен со ставот (1) на овој член, а 
недвижната ствар се користи спротивно на намената за која е дадена во закуп недвижната 
ствар со непосредна спогодба, ќе се смета дека закупецот не го исполнил условот од одлуката, 
односно договорот за закуп, што е основ за поништување на договорот. 
 (4) Кога недвижна ствар се дава во закуп со непосредна спогодба, врз основа на одлука на 
Советот на општината, со одлуката, на предлог на Градоначалникот се определува закупецот 
и висината на закупнина. 
 

III. РАСПОЛАГАЊЕ СО ДВИЖНИ СТВАРИ 
1. Заеднички одредби 

Член 25 
Општината ги користи движните ствари во согласност со нивната намена и работите и 
задачите што ги вршат во рамките на своите надлежности. 

 
Член 26 

(1) Движните ствари кои не се штетни по животната средина и здравјето, а кои општината, 
времено или трајно престанала да ги користи заради неисправност, технолошка 
некомпатибилност, технолошка застареност или се вишок, можат да се дадат на користење, да 
се продадат или да се разменат. 
(2) За движните ствари од ставот (1) на овој член кои се штетни по здравјето и животната 
средина, општината е должна да презема соодветни мерки предвидени со закон, заради 
заштита на здравјето и животната средина. 
(3) За движните ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост, или технолошка 
застареност не ги користи општината, не можат да се продадат или разменат, истата е должна 
да спроведат постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 
собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, доколку 
со друг закон поинаку не е определено. 
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(4) Примопредавањето на движните ствари од ставот (3) на овој член, се врши врз основа на 
записник кој го потпишуваат членовите на Комисијата и одговорното лице на избраното правно 
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад. 
(5) Записникот од ставот (4) на овој член претставува основ за бришење на движните ствари 
од внатрешната евиденција на општината, воспоставена согласно со сметководствените 
прописи. 
(6) Јавните претпријатија и установи основани од општината, кои немаат спроведено постапка 
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, можат да ги користат 
услугите на правното лице избрано во постапка од страна на општината. 

2.  Набавка на движни ствари 
 

Член 27 
Движните ствари потребни за извршување на работите и задачите на општината се 
набавуваат на начин и во постапка утврдени со Законот за јавните набавки. 
 

3. Продажба на движни ствари 
Член 28 

Движните ствари за кои кај општината трајно престанала потребата од користење, можат да се 
продадат во согласност со условите предвидени во овој Правилник. 

 
Член 29 

(1) За продажбата на движните ствари одлучува Советот на општината, на предлог на 
Градоначалникот. 
(2) Постапката за продажба на движни ствари ја води Комисијата. 
(3) Договорот за продажба на движни ствари го потпишува Градоначалникот на општината.  

Член 30 
(1) Продажба на движните ствари сопственост на Општина Маврово и Ростуше се врши со 
електронско јавно наддавање. 
(2) Почетна цена на движните ствари што се предмет на продажба со електронско јавно 
наддавање е проценетата вредност на движната ствар утврдена согласно со Законот за 
процена. 
(3) Општината е должна да обезбеди процена на движната ствар согласно со Законот за 
процена. 

 
Член 31 

Во постапката за продажба на движни ствари со електронско јавно наддавање соодветно се 
применуваат одредбите на овој Правилник и Законот за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и општинска сопственост со кои е уредена постапката за продажба на 
недвижни ствари со електронско јавно наддавањe. 

 
4. Размена на движни ствари 

Член 32 
Размена на движни ствари може да се врши само ако со размената се стекнува посоодветна 
движна ствар со која можат да се извршуваат работите и задачите на општината. 

 
Член 33 

Кога размената на недвижната ствар се врши меѓу општината и други субјекти – единки 
корисница на средства од Буџетот на општината, а вредноста на недвижната ствар е до 1.000 
евра во денарска противредност (поединечно или збирно), за размената одлучува  
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Градоначалникот, а доклку вредноста е над 1.000 евра, за размената одлучува 
Градоначалникот по претходна согласност од советот на општината. 

 
Член 34 

Вредноста на движните ствари, предмет на размена се утврдува според Законот за процена. 
 

Член 35 
Кога се врши размена на движната ствар меѓу субјекти-единки корисници од Буџетот и 
Општина Маврово и Ростуше, разликата во вредноста не се надоместува, во спротивно 
размената може да се изврши само доколку се плати разликата во вредноста. 
 

IV. ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ДАРОВИ 
 

1. Давање на дарови 
Член 36 

Општината, односно нејзините овластени претставници можат да даваат и да примаат дарови. 
 

Член 37 
(1) Како дар можат да се дадат пригодни движни предмети од домашно производство со 
вредност до 250 евра во денарска противвредност. 
(2) Даровите од ставот 1 на овој член, можат да се даваат на домашни и странски 
организации, органи, институции во спомен или во знак на меѓународна соработка или 
солидарност на старанска држава, орган, организација и институција на странска држава или 
меѓународна организација, односно нивни претставници. 
(3) Даровите можат да се даваат на домашни и странски физички и правни лица кои се 
заслужни за меѓународна афирмација или за развојот на општината.  

 
Член 38 

Како дарови не можат да се даваат предмети што имаат културно, историско и археолошко 
значење и вредност за Република Македонија, а кои се заштитени со закон. 

2. Примање на дарови 
Член 39 

(1) Општината, Градоначалникот, Советот на општината или од нив овластени претставници, 
можат да примаат дарови кои по примањето стануваат сопственост на општината. 
(2) Општината е должна по пријавувањето да обезбеди проценка на примените дарови. 
(3) Проценката на даровите од став (1) на овој член ја вршат овластени проценители согласно 
Законот за процена и истата се евидентира како сметководствена вредност на стварта. 
(4) По исклучок, лицата од ставот 1 на овој член примениот дар од претставници на странска 
држава, орган, институција или меѓународна организација во знак на соработка, благодарност 
или почит може да го задржат во сопственост, како личен дар доколку вредноста на примениот 
пригоден дар не ја надминува вредноста од 100 евра во денарска противвредност по средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија на денот на примање на дарот. 
(5) Дар чија вредност надминува 100 евра во денарска противвредност, според средниот курс 
на Народна Банка на Република Македонија на денот на примање на дарот, може да биде 
задржан во сопственост како личен дар, доколку функционерот на органот на општината ја 
доплати разликата до вредноста на дарот утврдена согласно член 5 став (3) од оваа уредба, 
на сметка на Буџетот на Република Македонија. 
(6) Даровите од став 1 на овој член не можат да се примаат во пари и услуги (плаќање на 
лични или семејни патувања, одмори, хотелски сместувања и други сметки). 
(7) За даровите кои ги примаат лицата кои се овластени да ги претставуваат државните 
органи, а кои се од редот на стручните и административни службеници, се применува 
Уредбата за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со  
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(8) евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/2014 ). 
 

Член 40 
Општината може да се стекне со недвижен имот по пат на подарок од домашни или странски 
физички или правни лица врз основа Договор за подарок (дар) кој се заверува кај нотар и има 
сила на извршна исправа врз основа на која општината се стекнува со право на сопственост на 
предметната недвижност и основа за запишување на правото на сопственост на општината во 
јавните книги за запишување на правата на недвижностите. 
 

Член 41 
Општината не можи да прими дар со непознато потекло. 
 

V. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА ОПШТИНАТА 
 

Член 42 
За стварите што се во сопственост на општината и кои ги користи општината задолжително се 
води евиденција.  
 

Член 43 
Евиденција за недвижните ствари сопственост на општината се води во Државниот завод за 
геодетски работи, а во Одделението за финансиски прашања, за сопственост на општината се 
установува интерна евиденција која содржи: 
- податоци за недвижната ствар (место,улица,број,катастарска општина катастарска парцела, 
број на имотен лист, односно број на поседовен лист, површина на земјиште и површина на 
објект); 
- основот за стекнување право на сопственост; 
- облигациони и стварни права (закуп, користење, плодоуживање, службености, ограничувања 
и други права во однос на недвижната ствар)  

 
Член 44 

За движните ствари сопственост на општината се води сметководствена евиденција во 
Одделението за финансиски прашања. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 45 
За сите прашања кои не се регулирани со овој Правлник, соодветно ќе се применуваат 
одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
општинска сопственост. 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува примената на Правилникот за 
условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на 
Општина Маврово и Ростуша, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на Општина Маврово и Ростуша (Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше, бр.09/2014). 

Член 47 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-107/9                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
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46. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Согласноста на Годишниот план за вработување за 2019 година на 

Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста на Годишниот план за вработување за 2019 година на 
Општина Маврово и Ростуше,  број 08-107/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 7 -ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/6                                                                                         Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот 

сектор /,,Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018/, како и врз 
основа на Методологијата запланирање на вработувањето во јавниот сектор согласно 
начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и 
образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на 
годишниот план за вработување /,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 
15.03.2018 година, ја дава следната  

 
С О Г Л А С Н О С Т  

Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за донесување на  
Годишниот План за вработување за 2019 година во Општина Маврово и Ростуше, 
заведен со архивски број 01-66/2 од 15.03.2018 година, по предлог на Градоначалникот 
на општината, а изготвен од страна на стручната служба на општината. 

Годишниот план за вработување за 2019 година ќе се применува сметано од 
01.01.2019 година до 31.12.2019 година. 
 
Бр.08-107/9                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                               П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                     Алил Алили, с.р.. 
 
47. 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за давање Согласност на Годишниот план за вработување за 

2019 година на Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање Согласност на Годишниот план за вработување 
за 2019 година на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-107/10 што Советот на Општина  
 



23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК   НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.61 

Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7 - ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-113/8                                                                                         Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник 
на РМ” број 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3, а во врска со став 2 од истиот член од Законот 
за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 
35/2018), член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 3/2010 – пречистен текст), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 15.03.2018 година донесе    

 
О Д Л У К А 

За давање согласност на Годишниот план за вработување  
за 2019 година во Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2019 
година во Општина Маврово и Ростуше заведен со архивски и деловоден број 01-66/2 од 
15.03.2018 година. 

Член 2  
  По добиената согласност Годишниот план за вработување од член 1 на оваа 
Одлука, Општината да го достави на мислење до Министерството за информaтичко општество 
и администрација и на увид до Секретаријат за спроведување на Рамковен договор – Влада на 
Република Македонија.  

Член 3 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” 

 
Бр.08-107/10                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
48. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за кофинансирање на 
проект за ажурирање на геодетски подлоги за изработка на урбанистички планови за села 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за кофинансирање 
на проект за ажурирање на геодетски подлоги за изработка на урбанистички планови за села, 
број 08-107/11  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна 
седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/9                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 



23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.62 

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 03/2015 година, (пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 15.03.2018 
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за кофинансирање на проект за ажурирање на 

геодетски подлоги за изработка на урбанистички планови за села 
 

Член  1 
Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува сопствени финансиски 
средства од соспствениот Буџет за кофинансирање на проект за ажурирање на геодетски 
подлоги за изработка на урбанистички планови за села за проектот до барањето за 
регионален развој во износ од 1.000.000,00 денари што преставува учество со 50 % од 
општината на вкупниот износ. 

 
Член  2 

Срествата за оваа намена се предвидени во буџетот на општината за 2018 година во 
ставката програма Ф-1 за урбанистичко планирање. 

 
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.08-107/11                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
49. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година. 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година, број 08-107/12  што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 
15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/10                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                               Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 4 точка  од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.гласник 
на Општина Маврово и Ростуше “ бр.03/2015), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 
седницата одржана на  ден 15.03.2018 година донесе:  
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О Д Л У К А 
За усвојување на годишниот извештај за извршувањето на буџетот на   

Општина Маврово и Ростуше за 2017 година 
  

Член   1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои годишниот извештај 

за извршувањето на буџетот за 2017 година на Општина Маврово и Ростуше.  
 

Член 2 
  Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај по завршната сметка за 2017 
година на Општина Маврово и Ростуше.  
  

Член   3 
Оваа Одлука влегува во сила  осмиот ден од  денот на објавувањето во „Сл.гласник на 

Општина –Маврово и Ростуше.  
 
Бр.08-107/11                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 

1.Вовед 
1.1. Основни податоци за Општината 
 

Број на жители.......8.618 
Површина  680 км2 и 43 населени места 

 
Општина Маврово и Ростуша е рурално подрачје од ридско планински карактер. Што пак 
претставува и голема можност за развој на некои сектори како што се туризмот, сточарството, 
шумарството и др. Општината е и една од ретките во републиката кои изобилуваат со толку 
природни убавиви и чиста средина. Поважни развиени сектори во општината се туризмот, 
особено зимскиот со тенденција и летниот да се зголемува за што зборува и податокот од 
зголемен број на посетители  во летниот период во последниве  години. Сточарството важи за 
поразвиен сектор на подрачјето на општината а тоа се должи на изобилните терени кои се 
користат како пасишта.  

 
1.2. Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на општината  
 

Буџетот, заедно со одлуката за извршување,  на Општина Маврово и Ростушe за 2017 година е 
донесен на 26.12.2016 година на одржаната 48-та седница на Советот. На 57-та седница 
одржана на ден 20.09.2017 направено е проширување на буџетот во делот на 
самофинансирачките активности. На истата седница  направена е измена на распоредот на 
средствата во буџетот која што ги опфати програмите: Е0, Ј3, Ј6 и К4. Првиот ребалан е 
направен на 10.11.2017 година на одржаната 2-та седница на Советот и тоа всушност 
претставуваше последната измена на буџетот за 2017 година. Причините поради кои се 
пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше беа: 
-Остварени движења за периодот јануари-октомври 
-Различното ниво на реализација на пооделните приходи во изминатиот период во однос на 
проекциите во Буџетот и нивно усогласување со реалните можности за нивно остварување до 
крајот на годината. 

 
Завршна  

7 VKUPNI PRIHODI 64.408.823                   



 
Во Годишниот извештај дадена е речиси комплетна анализа на активностите на Општината и 
нејзините единки корисници за буџетската 2017 година, вклучувајќи го делот во кој целосно е 
образложена годишната сметка на Буџетот. Во образложението кон годишната сметка ќе 
дадеме концизен осврт на извршувањето на Буџет во однос на извршувањето на приходите и 
расходите за 2017 година и нивно компарирање (споредување) со извршените приходи и 
расходи во Буџетот за 2016 година, како и анализа за отстапувањата во остварувањето на 
одредени приходи и расходи. 

 
2.1. Приходи на Буџет на Општината 
 
Приходите на основниот буџет на Општината за 2017 година се како следните: 
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Планираните приходи во основниот буџетот на општината за 2017 година се  остварени 
во процент од 91,63 %. Што значи дека планирањето на  приходите во Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2017 година  е направено во реални износи. За да биде вака висок 
процентот на реализација во голема мера влијае контото 741 – Трансфери од други нивоа на 

59.020.747 

  71 Dano~ni prihodi  22.538.823      18.742.224 

     711 Danok od dohod, dobivka i kapitalni dobivki 550.000 442.293 

     712 Pridonesi od plati za socijalni fondovi   

     713 Danoci na imot 5.858.823         3.201.014 

     714 Doma{ni danoci na stoki i uslugi   

  
 

  
715 Danok od me|unarodna trgovija i transakcii 

(carini i dava~ki) 
  

     716 Drugi danoci   

  
 

  
717 Danoci na specifi~ni uslugi. 16.050.000                    

15.028.717 

  
 

  
718 Taksi za koristewe ili dozvo.i za vr{ewe na 

dejnost 
80.000                            

70.200 

     719 Danok na finansiski transakcii   

  72 Nedano~i prihodi 1.570.000        1.350.347 

     721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot   

     722 Taksi i nadomestoci 1.200.000         1.105.966 

     723 Administrativni taksi i nadomestoci 200.000            127.650 

     724 Drugi Vladini uslugi   

     725 Drugi nedano~ni prihodi 170.000            116.731 

  73 Kapitalni prihodi 5.800.000        5.037.451 

     731 Proda`ba na kapitalni sredstva   

     732 Proda`ba na stoki   

  
 

  
733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni 

vlo`uvawa 
5.800.000        5.037.451 

     734 Kapitalni transferi od nevladini izvori   

  74 Transferi i donacii 34.500.000      33.890.725 

     741 Transferi od drugi nivoa na vlast  34.500.000      33.890.725 

     742 Donacii od stranstvo   

     743 Kapitalni donacii    



власт каде што реализацијата изнесува 98,23% најнизок процентот е кај даноците на имот и 
тоа во износ од 83,15% што покажува дека во иднина треба да се стави поголем акцент во 
прибирањето на локалните даноци. Споредбено со претходната година, односно  
реализацијата на приходите во 2017 во однос на 2016 година, во тековната 2017 има 
зголемување на приходите за 2.218.832 денари, ова зголемување се должи на зголемената 
дотација по основ на поврад на ДДВ односно контото 741 – трансфери од други нивоа на 
власт. 
Приходите во Буџетот на општината за 2017 година се како следниве: 
 

 План           Реализација 

ВКУПНО ПРИХОДИ 146.380.823                        136.675.939               

 
ОСНОВЕН БУЏЕТ 

 
Dano~ni prihodi 22.538.823                           18.742.224 

Nedano~ni prihodi 1.570.000 1.350.347 

Kapitalni prihodi 5.800.000 5.037.451 

Transferi од други нивоа 
на власт 

34.500.000 33.890.725 

Prenesen vi{ok od minata 
godina 

  

 
БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ 

 
Донации од странство 1.262.000 683.253 

Пренесен вишок од 
мината година 

 105.295 

 
БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ 

 
Трансфери и донации 80.465.000 74.265.000 
Пренесен вишок од 
мината година 

 2.407.061 

 
БУЏЕТ НА КРЕДИТИ 

 

Doma{no zadol`uvawe  
 

 
0 

 
БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 

 
Неданочни приходи    245.000        169.000 

Пренесен вишок од 
мината година 

                     23.583 
 



Кога ќе се погледне во горенаведената табела ќе се види дека процентот на рализација на 
вкупниот буџет за 2017 година е многу висок и изнесува  околу 93,37 %, и еден индикатор за 
добро планирање на буџетот на општината за 2017 година. Ако земеме пооеделно да ги 
анализираме ќе увидиме дека реализајата на приходите е следна: 

- Основен Буџет  91,6 % 
- Буџет на Донации 62,48 % 
- Буџет на Дотации 95,29 % 
- Буџет на Самофинансирачки активности 100 % 

 
2.2. Расходи на основниот буџет на  Општината  
 
 Расходите на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2017 година се планирани на 
иста висина како и приходите, а по следнивре намени: 
 

              Plan Realizacija 
4   VKUPNI RASHODI  64.408.823 52.138.161 
  40 Plati naemnini i nadomestoci 17.590.000 15.517.328 

     401 Osnovni plati i nadomestoci 11.160.000 9.974.132 

  
 

  
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe od 

rabotodava~ite 
4.100.000 3.597.954 

     404 Drugi nadomestoci 2.330.000 1.945.242 

  41 Rezervi i nedefinirani rashodi 1.202.100 740.042     

  
 

  
411 Finansirawe na novi programi i 

potprogrami 
  

  
 

  
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi 

rashodi) 
702.100 321.950 

     413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 418.092 

  42 Stoki i  uslugi 22.946.723 18.486.228 

     420 Patni i dnevni rashodi 480.000 329.289 

  
 

  
421 Komunalni uslugi, greewe, 

komunikacija i transport 
8.290.000 7.349.380 

  
 

  
423 Siten inventar, alat i drugi  materijali za 

popravki 
1.615.000 1.190.254 

     424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.250.000 4.612.133 

     425 Dogovorni uslugi 2.511.723 1.622.766 

     426 Drugi tekovni rashodi 2.300.000 2.000.168 

     427 Privremeni vrabotuvawa 1.500.000 1.382.238 

  43 Tekovni transferi do vonbuxetskite fondovi   

     431 Transferi do fondot za PIOM   

  
 

  
432 Transferi do Agencijata za 

vrabotuvawe 
  

     433 Transferi do Fondot za zdravstvo   

  
44 Tekovni transferi do edinicite na lokalnata 

samouprava 
  

     441 Dotacii od DDV   

     442 Namenski dotacii   

     443 Blok dotacii   

  
 

  
444 Dotacii za delegirani po oddelni 

nadle`nosti 
  



  45 Kamatni pla}awa 40.000 37.562 

  
 

  
451 Kamatni pla}awa kon nerezidentni 

kreditori 
40.000 37.562 

     452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori   

  
 

  
453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na 

vlast 
  

  46 Subvencii i transferi 2.400.000 1.697.374 

     461 Subvencii za javni pretprijatija   

     462 Subvencii za privatni pretprijatija   

     463 Transferi do nevladini organizacii 320.000 248.654 

     464 Razni transferi 2.080.000 1.448.720 

  47 Socijalni beneficii 150.000 143.000 

     471 Socijalni nadomestoci 150.000 143.000 

     472 Pla}awa na beneficii od Penziski fond   

  
 

  
473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata 

za vrabotuvawe 
  

  
 

  
474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za 

zdravstveno osiguruvawe 
  

  48 Kapitalni rashodi 18.180.000 13.653.607 

     480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 540.000 405.459 

     481 Grade`ni objekti   

  
 

  
482 

 
Други градежни работи 17.620.000 13.248.148 

     483 Купување мебел 20.000 0 

  49 Отплата на главнина 1.900.000 1.863.020 

  
 

  
491 Отплата на главнина до 

нерезидентни кредитори 
1.900.000 1.863.020 

         
 

Расходите по потпрограми ако ги распределиме ќе изгледаат како следниве: 
 

ознак
а 

Назив на потрпограмата План Релизација 

А0 СОВЕТ НА ОПШТИНА 5.517.100 4.402.153 

Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 19.810.000 17.364.945 

Д0 ГРАДОНАЧАЛНИК 9.210.000 7.794.061 

ДА МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ 
ПРОЕКТИ) 

1.140.000 384.925 

Ј3 УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 4.900.000 4.470.821 

N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1.000.000 1.000.000 
Ј6 ЗАШТИНА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА 3.920.000 2.758.860 

ЈГ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 550.000 349.999 



 
Процентот на релизација на расходите во Основниот Буџетот за 2017 година во однос на 
планиранирте расходи изнесува  80,95 %.  
 
 Расходите за програмите А0,Д0 и Е0 се направени заради исплата на надоместок на 
советници или плати на функционер, државни службеници, останати вработени и привремено 
вработени како и  други намени за непречено функционирање на  органите на Општината.  
 Од програмата Ј3 се исплатени средства за тековно потрошена електрична енергија по 
основ на улично осветлување, расходи за тековно одржување на мрежата за улично 
осветлување. Заради зимско и летно одржување-крпење на дупки, на патиштата се исплатени 
средствата од подпрограмата Ј6, а средствата од програмата ЈД се исплатени заради  
реконструкција и изградба на локални патишта како и подготовка на проекти за иградба на 
локални патишта. Поточно од оваа програма беше финансирана целосна реконструкцијата на 
локалниот патен правец с.Велебрдо-с.Битуше, реконструкција на локалниот пат во 
с.Жировница од Д.маало до Г.маало и сл. Од програмата ДА се финансираше набавка на 
бекатон плочки за повеќе населени места низ општината. Средствата од подпрограмата ЈГ се 
исплатени заради реконструкција односно набавка на цевки  за делови од постоечки системи 
за водоснабдување од причини што биле дотраени или во моментот покажале некаква слабост 
во функционирањето.  Од програмата ЛО се исплатени средства за поддршка на 
организирани локални турнири претежно во мал фудбал и  на спортска сала “Задчука” 
с.Ростуше, од оваа програма се финансираше и уредувањето на дворното место околу 
спортската сала воедно и се вршеше исплата на потрошената електрична енергија. Додека 
средствата од подпрограмата Ф1 се исплатени заради изработка на урбанистичка планска 
документација. Средствата од програма Н1 се искористија за отплата на долгови за дрва што 
ги имаа основните школи кон Националниот Парк Маврово. 
 
 Расходите во буџетот на Општината за 2017 година по сметки се : 
 

Опис на сметка Планирано  Реализирано 

 
Основен Буџет 64.408.823 52.138.161 

 
Буџет на Блок Дотации 

 
80.465.000 

 
76.672.061 

 
Буџет на Донации 

 
1.262.000    

 
788.548 

 
Домашно задолжување 

 
0 
 
 

 
0 
 
 

 
Самофинансирање 

245.000 194.583 

ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТР. НА ПАТИШТА 15.100.000 11.862.117 

ЈЕ ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ 150.000 30.000 

К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 1.000.000 756.885 

Л0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 800.000 710.476 

Ф1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 811.723 252.919 

Р1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 500.000 0 

 ВКУПНО 64.408.823 52.138.161 

 



 
ВКУПНО 

146.380.823 129.793.353 
 
 Од горенаведените износи на расходи може да се констатира дека  вкупно 
реализираните расходи од буџетот на Општина Маврово и Ростуша 2017 година износуваат  
88,67%. Додека расходите од основниот буџет во вкупните расходи учествуваат со 40,17%,  
блок дотации кои се искористени за финасирање на дејноста основно образование 
учествуваат со 59,07% , донациите 0,61%, нови задолжувања во 2017 немаме и 
самоинансирање со 0.15%. 

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и 
нивната вредност 
  
Според податоците од билансот на состојба за 2017 година, Општина Маврово и Ростушe  
располага со следниот имот и опрема: 
 

Опис Вредност 

Градежни објекти- згради на општината 77.731.750 

Опрема 11.382.087 

Вкупно 89.113.837  

 
Кога станува забор за градежните објекти, се мисли на зградата каде што е сместена 

Администрацијата на Општинатаво с.Ростуше и Маврови Анови, каде е сместено одделението 
за урбанизам и комунални дејности со инспекциските служби. Во градежни објекти влегуваат и 
други објекти сопственост на општината како што се Спортската сала – Македонија, Културен 
Дом и сл. Додека кај опремата гореспоменатата вредност е вредноста на опремата со 
пресметана амортизација и ревалоризација за 2017 година. Во опрема како што е познато 
влегуваат мебел, ИТ опрема, возила и др. 

 
Ако се погледнe на побарувањата и обврските на Општина Маврово и Ростуше 

заклучно со 31.12.2017 година, тие изгледаат како следниве: 
 

Опис Вредност 
Побарувања 3.670.753 

Краткорочни Обврски 2.545.858 

Долгорочни Обврски 15.546.617 

 
Побарувањата се однесуваат на правни и физички лица кои не ги подмириле обврските 

кон Општината до крајот на 2017 година по основ на даноци на имот и комунални такси – 
фирмарина. 
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Долгорочните обврски се однесуваат на искористен кредит од МСИП Проект за 
подобрување на општинските услуги кој беше искористен за асвалтирање на локални патишта 
во с.Жировница и с.Велебрдо, и изградбата на уличното осветлување по текот на река Радика. 
Споредено со минатата година долгорочните обврски се намалени за 1.863.020 денари. 

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми и Блок 
дотациите.Домашно задолжување и Донации 

Како што беше дадено образложени и во точката “ Расходи на Општината”  за 2016 
година од буџетот на општината позначајни направени инвестиции се следниве: 



-Целосна реконструкција на локалниот пат во с.Жировница 
-Целосна реконструкција на локалниот пат Стапаров мост – с.Битуше 

            -Поставување на туристички табли покрај локални патишта 
-Набавка на бехатон коцки за повеќе населени места 
Средствата реализирани по ОУ се како следниве: 
 

Ред.бр. Имена ОУ Износ 
1 Блаже Конески-с.Скудриње 14.442.336 
2 Денче Дејаноски-Маврови Анови 11.573.012 
3 Јосип Броз Тито-с.Жировница 16.398.406 
4 Ѓорѓи Пулески-с.Ростуше 18.321.696 

 ВКУПНО 60.735.450 
 

 
 Средствата реализирани од  СОУ се како следниве: 
 

Ред.бр. Имен Износ 
1 СОУ Маврово Ростуше 15.936.611 
 ВКУПНО 15.936.611 

 
Средствата од Сметката за донации се потрошени за реализација на следниве 

проекти: 
- Проектите еко продукти, проект финансиран, финансиран од ИПА програма  

Европска Унија 
 
 5. Извештај за користењето на средствата од постојана  и тековната резерва 
 
Во буџетот на општина Маврово и Ростуше за 2017 година на ставката постојана резерва 
412110 потпрограма А0-Совет на Општина, планирани беа средства во износ од 702.100 
денари и 413110 Тековни pезерви- 500.000 денари. 

Вкупно искористени средства од контото 412110 Постојана резерва (непредвидени 
трошоци) изнесува 321.950 денари, и се искористени за следните намени: 
- 30.000 денари  со одлука на совет  бр.08-19/3, исплатено на Сеаветка Џемаили, 
- 60.000 денари со одлука на совет бр. 08-19/4, исплатено на Јорде Јанкоски 
- 40.000 денари со одлука на совет бр. 08-97/9, исплатено на Мавровски Меморијал 
- 30.000 денари со Одлука на совет бр. 08-220/6, исплатено на Љатиф Мурати 
- 61.950 денари со Одлука на совет бр. 08-231/12, исплатено на Хорват за униформи 

на пожарникарите во Дебар 
- 10.000 денари исплатено по решение на градоначалник бр. 09-28, исплатено на 

Борчо Проданов 
- 90.000 денари по Одлука на совет бр. 08-231/13, исплатено на Муфтиство Дебар 
Вкупно искористени средства од контото 413110 Тековна резерва (разновидни расходи) 
изнесува 418.092 денари, и се искористени за следните намени: 
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- 12.000  денари по решение од градоначалник бр. 09-33/2, исплатени на РЦПИЛ 

Порака – Хуманитарна помош, 
- 30.000 денари со решение од градоначалник бр. 09-41/2, исплатени на Сеадет 

Јакупи за смрт на член од семејство 
- 60.000 денари со одлука на совет бр. 08-97/10, исплатени на Сенада Дани 
- 20.000 денари со одлука на совет бр. 08-61/28, исплатени на Исо Сејдиу, 
- 60.000 денари со одлука на совет бр. 08-363/6, исплатени на ИВЗ Гостивар, 



- 30.092 денари по Одлука на совет бр. 08-159/4, исплатени на Јефута инж. за 
с.Нивиште, 

- 10.000 денари со решение на градоначалник бр. 09-21, исплатени на Џеват Зунуни 
- 20.000 денари по одлука на совет бр. 08-231/16, исплатени на Џеват Емини 
- 50.000 денари по одлука на совет бр. 08-182/13, исплатено на Летачки клуб Кондор 
- 60.000 денари по одлука на совет  бр. 08-220/8, исплатено на Асифа Бектеши, 
- 20.000 денари по одлука на совет бр. 08-298/27, исплатено на Џеват Зунуни 
- 6.000 денари по одлука на совет  бр. 08-298/25, исплатено на Зулал Рамадани 
- 30.000 денари по одлука на совет бр. 08-298/28, исплатено на Ќазим Ајдини 
- 10.000 денари по одлука на совет бр. 08-298/2, исплатено на Седат Јонузи 

 

Бр.08-107/12                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 

15.03.2018 год.                                                                                  П р е т с е д а т е л , 

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

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за усвојување на завршната сметка за 2017 година на Општина 

Маврово и Ростуше. 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на завршната сметка за 2017 година на 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-107/13  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/11                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                               Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                Медат Куртовски  с.р. 
 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na 
R.M."br.5/2002) i ~len 149  stav  2  od Delovnikot za rabota na ELS  Mavrovo i Rostu{e  ("Slu`ben glasnik na ELS 
Mavrovo i Rostu{e br.03/2006),  Sovetot na ELS Mavrovo i Rostu{e  na sednicata odr`ana na den         15.03. 
2018 godina, donese 
 

Z A V R [ N A     S M E T K A 
NA BUXETOT NA ELS  МАВРОВО И РОСТУШE  

ZA  2017 GODINA 
 

^len 1 
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сместувањето на општините од Р.Турција. 
Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava za 2017 godina se sostoi od:   

Planirani  Realizirani 
 

Vkupno prihodi 146.380.823                             136.675.939 

Dano~ni prihodi 22.538.823                           18.742.224     



Nedano~ni prihodi 1.815.000 1.519.347 

Kapitalni prihodi 5.800.000 5.037.451 

Transferi и донаци 35.762.000                34.704.856 

Dotacii 80.465.000 76.672.061 

 
 

^len 2 
            Saldoto  na osnovniot buxet vo iznos od  6.882.586 denari se prenesuva kako priliv na  prihodi od 
prethodnata godina na osnovniot buxet na Маврово и Ростуша  za 2018 godina. 

Saldoto na buxetot na blok  dotaciite vo iznos od  0 denari se prenesuva kako priliv na  prihodi od 
prethodnata godina na buxetot na blok dotacii na  Маврово и Ростушe za 2018 godina. 
  Saldoto od samofinansira~ki aktivnosti во износ од 0 denari se prenesuva kako priliv na  prihodi od 
prethodnata godina na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na  ELS Маврово и Ростушe  za  2018 
godina. 
 Saldoto na buxetot na donacii vo iznos od  0  denari se prenesuva kako priliv na  prihodi od 
prethodnata godina na buxetot na  donacii na  ELS Мaврово и Ростушe  za 2018 godina. 

Saldoto na smetkata na zaemi odnosno krediti iznos od 0  denari se prenesuva kako vi{ok na  prihodi 
od prethodnata godina na buxetot na  donacii na  ELS Меврово и Ростушe  za 2018 godina. 

^len 3  
 Planiranite i ostvarenite prihodi po izvori i vidovi, odnosno planiranite i izvr{enite rashodi po osnovni 
nameni se iska`ani vo bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata 
samouprava Маврово и Ростушe  za 2017 godina 

Чlen 4 
 Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava Маврово и 
Ростушe  za 2017 godina se prika`uvaat rashodite po programi, podprogrami, po smetki i stavki. 

^len 5 
 Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava Маврово и 
Ростушe za 2017 godina se objavuva vo Slu`beniot glasnik na edinicata na lokalnata samouprava Маврово 
и Ростушe.  
Бр.08-107/13                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
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51. 
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 завршната сметка на Буџетот на 
 ЕЛС Маврово и Ростуше за 2017 година. 

 

Vkupno rashodi 144.480.823                            129.793.353 
Utvrdeni nameni 143.278.723                          129.053.311 
Rezervi 1.202.100                    740.042 

Салдо  6.882.586 



 СЕ ПРОГЛАСУВА, завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2017 
година, број 08-107/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-
мата редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/12                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                        Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                         Медат Куртовски  с.р. 
52. 
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 izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{e za 2018 godina  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{e za 2018 godina, број 08-107/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 

Бр.09-113/13                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                        Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                         Медат Куртовски  с.р 

O D L U K A 
za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na  

Op{tina Mavrovo i Rostu{e  za 2018 godina 
^len 1 

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{e za 2018 
godina na sledniot na~in : 
Potprograma 
Potstavka                                                                   SAMOFIN. DOTACII BUGET DONACII KREDITI 
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi        0                     0        180.000            0                  0 
421220 Drva                                                                            0                     0       -180.000            0                 0 
425990 Drugi dogovorni uslugi                                     0          20.000                       0           0                  0 
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 
425990 Drugi dogovorni uslugi                                    0           -20.000                     0            0                  0 

 
Бр.08-107/15                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
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53. 

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 извештајот за потрошени средства за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта во општината за 2017 година. 



 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, извештајот за потрошени средства за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта во општината за 2017 година, број 08-107/16 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана 
на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/14                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                        Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                         Медат Куртовски  с.р 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА,ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 2017 
 

 Согласно усвоената програма од Советот на Општина Мавово Ростуше за 
изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2017 
година,средствата се потрошени во износ и намена како што следува:   
 
1.Изградба и реконстр.на улици и атишта................ 11.018.168               
-Еуроедил изградба на патот во с.Жировница........      2.500.000           
-Еуроедил изградба на патот кон с.Битуше...............    8.133.809        
 -Блокара Ертан – набавка на бехатон коцки..................     34.834 
-Дон Хаус – набавка на бехатон коцки............................... 349.525  
  
2.Зимско и летно одржување  лок.патишта.........        3.205.363  
    -Пелагонија АД.......................................................................       1.121.601 
  -Ринџо Дооел..........................................................................       1.169.616  
  -Деком-Ростуше....................................................................              65.726 
  -БојтаИнг............................................................................................848.420    
       
 Вкупно потрошени средства за погоре наведените намени...............14.223.531 денари 
 Од пристигнатите 3.542.424 ден. средства од Агенцијата на Државни патишта на 
Република Македонија за 2017 година на Општина Маврово Ростушe, се потрошени повеќе 
средства во износ од 10.681.107 денари. 
 
Бр.08-86/15                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.02.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
54. 
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   
23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.75 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за набавка на градежни 

матријали  
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за набавка на 
градежни матријали здружение на граѓани „ЗЕУКСТРИТОН“ од с.Ростуше, број 08-107/17 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана 
на ден 15.03.2018 година. 

 



Бр.09-113/15                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 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 9 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  15.03.2018   година, ја донесе 
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за набавка на градежни матријали 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ од 30.000,оо денари на Здружение на 
граѓани „ЗЕУКСТРИТОН“ од с.Ростуше, набавка на гадежни матријали за изградба на 
планинска куќа во атарт на с.Ростуше. 

Член  2 
 Финансиската помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање.  
 Одобрените средства по оваа одлука ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 
2018 година на трансакциона сметка 200******871281 – Стопанска банка АД Скопје. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-107/17                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
55. 
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 надомест на штета 

  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за надомест на штета за 

опожарена куќа (елизабета Спироска од с.Маврово), број 08-107/18 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 
година. 
Бр.09-113/16                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                                            Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                            Медат Куртовски  с.р. 
23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК     НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.76 

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  15.03.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

 



Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 25.000,оо денари на Спиреска Елизабета од 
с.Маврово за надомест на материјална штета направена од пожар на семејната куќа во која 
живее со своето семејството. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 05.02.2018 
година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка  2105*******1613 тутунска  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.08-107/18                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
56. 
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 финансиска помош 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош (Илија Танески од 
с.Ростуше), број 08-107/19  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 
7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/17                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 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 /пречистен текст/. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 15.03.2018 година, ја донесе 
следната 

 
 

23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК     НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.77 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош 

Член 1 
 Се одобрува финансиска помош во износ од 5.000,оо денари на  Илија Танески од 
с.Ростуше за подмирување на трошоци за набавка на огревно дрво. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
08.03.2018 година, заведено под бр.УПП.09-13. 



 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година, на 
трансакциска сметка 3700*******0249 Еуро стандард. 
 

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.08-107/19                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                     Алил Алили, с.р. 
 
57. 
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 (Џеме 
Јонузи од с.Жировница), број 08-107/20  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/18                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 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  15.03.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во износ од 20.000,оо денари за лекување, односно за 
подмирување на направени трошоци и за понатамошно лекување на Џиме   Јонузи од 
с.Жировница, Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање. 

 
23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК   НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.78 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона 
сметка 200********3320-  Стопанска Банка АД Скопје и мат.бр ххххххххххххххх. 

 
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.08-107/21                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 



Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
58. 
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 реновирање на 
 верски објект Џамија во с.Видуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за реновирање на 

 верски објект Џамија во с.Видуше, број 08-107/21 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 година. 
 
Бр.09-113/19                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 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  15.03.2018 година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за реновирање на верски објект  

Џамија во с.Видуше 
 

Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 30.000,оо денари за реновирање на верскиот 
објект Џамија во с.Видуше, Општина Маврово и Ростуше. 

Одобрената финансиска помош ќе биде исплатена во висина на одобрениот износ за 
набавени градежни матријали. 
 

Член  2 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од Ваковски одбор 
на ден 02.03.2018 година заведено под УПП бр.09-12. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година со 
приложување на фактура. 

 
 

 
23  Март  2018 година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК    НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.2  стр.79 

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.08-107/21                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 

 
58. 



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 службено патување на градоначалникот на 

Општина МАврово и Ростуше за Р.Турција 
  

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување на градоначалникот 
на Општина МАврово и Ростуше за Р.Турција, број 08-107/22 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 7-ма редовна седница, одржана на ден 15.03.2018 
година. 
 
Бр.09-113/20                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
19.03.2018 год.                                                                            Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                            Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на ллен 36,став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ,,/Сл.Весник на РМ,, 
број 05/2009 и член 25 став 1 , точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша сл.гласник 
бр.03/2005  а во согласност со член 5 и 9 од Уредбата за издтоци за службени патувања и 
селидби во странство што на органите на државнмата управа им се признаваат во тековни 
трошоци /,,Сл.Весник на РМ,, бр.50/00 и 74/02/, Советот на Општина Маврово и Ростуше на 
седницата одржана на ден                                        15.03.2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на службено патување во странство Република Турција  

Член  1 
Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростушe Медат  Куртовски,  на слжбена посета во Р.Турција на општините во Измир 
во период од 26.03.2018 година, а во интерес на размена на искуства во тековното работење 
на општините. 

Член  2 
Тековните трошоци за патување се на трошак на општина Маврово и Ростуше а  
Дневницата за службеното патување ќе биде исплатена во износ од 20% предвидена за 

државата во која се патува, односно ќе бидат исплатени согласно Решението за изменување 
на Решението за највисоки износи на дневници за службени  

патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се 
признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на РМ,, бр. 49/2004/. 

сместувањето на општините од Р.Турција. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше,,. 
Бр.08-107/22                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
15.03.2018 год.                                                                           П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
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Член  3 
59. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” број 
167/2015(пречистен текст)/, член 16 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 Ростушe” 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 31.01.2018 година донесе 
 



Р Е Ш Е Н И Е  
За исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето  

поради стекнување на право на инвалидска пензија 
 

1. На работникот АЗИЗЕ МИРТО, од с.Ростуше, со засниван работен однос на работно 
место Хигиеничар, со шифра на работно место УПР А03 04 05 004 во Оддлението за општи 
работи, поради здобивање на инвалидска пензија, на која и престана работниот однос 
заклучно со 26.01.2018 година, да и се исплати отпремнина за престанок на вработувањето 
поради утврдена инвалидност од втора категорија во висина од две просечни нето плати 
исплатени во Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија, односно 
во износ од 46.520,ооденари, согласно член 16 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/.  

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

О б р а з л о ж е н и е  
Рабортничката Азизе Мирто, вработена во Одделението за општи работи, на 

работно место Хигиеничар, во Општина Маврово и Ростуше, со Решение за престанок на 
работен однос поради стекнување право на инвалидска пензија, број 04-45/2 од 26.01.2018 
година, поради утврдена инвалидност од втора категорија со Решение број И.бр. 02200127781 
од 11.01.2018 година, донесено од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
РМ – стручна служба во Гостивар, со што се здобила со право на инвалиска пензија, согласно 
член 50 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ ( ,,Сл.Весник на РМ број 
53/2013 – пречистен текст).  

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2018 година, број 08-318/14 28.12.2017  година /,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше” број 12/2017/,е утврдено дека во случај на заминување на вработениот 
од општинската администрација и во локалните јавни установи во пензија му се исплатува 
двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна нето плата 
по работник во Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија.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 во рок од 15 дена од приемот на ова Решение, преку овој орган до 
второстепена комисија при Владата на РМ за решавање на прашања од областа на работните 
односи.  
 
Доставено до:                                                    
- работникот                                                                                   Општина Маврово и Ростуше 
- архивата на општината                                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
- Oдд. за финансиски прашања                                                                Мeдат Куртовски 
- Персонално досие  
Број 04-45/5 
01.02.2018 год. 
Ростуше 
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60. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” број 
167/2015(пречистен текст)/, член 16 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 Ростушe” 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 07.03.2018 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  



За исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето  
поради стекнување на право на старосна пензија 

 
1. На наставникот ЃОКО ИЛКОСКИ, од с.Битуше, со засниван работен однос на работно 

место Наставник по одделенска настава во ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше во Подрачно 
основно училиште с.Јанче, поради здобивање на старосна пензија по сила на закон, на кој му 
престана работниот однос заклучно со 24.02.2018 година, да му се исплати отпремнина во 
висина од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија за месецот во кој 
работникот заминал во пензија, односно во износ од 46.939,ооденари, согласно член 16 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.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

О б р а з л о ж е н и е  
Со писмeн допис број 03-54/1 од 05.03.2018 годинадо општината се обрати, 

Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с.Ростуше, со барање за исплата на отпремнина 
на наставникотЃоко Илкоски, со постојано место на живеење во с.Битуше, вработен како 
одделенски наставник во О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с.Ростуше, Подрачно основно училиште 
с.Јанче, на кој му престана работниот однос, поради здобивање право на старосна пензија 
на ден 24.02.2018 година (навршување на 64 години возраст) . 

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2018 година, 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше” број 12/2017/, е утврдено дека во случај на пензионирање на 
вработениот во единицата на локалната самоуправа и во локалната јавна установа му се 
исплатуваат парични средства во висина од две просечни нето плати  исплатени во 
Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија.Врз основа на 
законските оредби се донесе Решение како во диспозитивот.  
Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има 
право на жалба во рок од 15 дена од приемот на ова Решение, преку овој орган до 
второстепена комисија при Владата на РМ за решавање на прашања од областа на работните 
односи.  
Доставено до:                                                    
- О.У ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Јанче                                                        Општина Маврово и Ростуше 
- архивата на општината                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
- Oдд. за финансиски прашања                                                                     Медат Куртовски 

Број 09-99/2 
07.03.2018 год. 
Ростуше 

61. 
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  
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локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше на ден 15.03.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 
 

1. На Mилан Милошески, вработен во Основно Училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” – 
с.Ростуше,, на работно место наставник по Математика, поради смрт на член од потесно 



семејство, т.е смрт на нејовата мајка Неда Милошевска, со која живеел во заедница, а 
починала на ден 11.03.2018 година да му 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 на трансакциона сметка број 290500014589893 на име 
Милан Милошески со ЕМБГ 0109961473006, 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 03-65/1 од 14.03.2018 година, до Општината се обрати 
Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” – с.Ростуше,  со барање да на вработениот  Милан 
Милошевски му се испати отпремнина за посмртни трошоци за неговата мајка, која 
починала на ден 11.03.2018 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.  
 
Доставено до:                                                                                     Општина Маврово и Ростуше 
- ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски”с.Ростуше                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                                                                  Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

 
Број 09-110/2 
19.03.2018 год. 
 
62. 
Врз основа на член 132 став 3 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 и 

10/15), а во согласност со член 50, став 1, алинеја 16 од Законот за локална самоуправа 

/,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/2002, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на 
ден 15.03.2018 година ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  
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За објавување на јавен оглас за избор на директор на 
Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше 

 

Член  1  
  Со оваа Одлука се наложува на Училишниот одбор на Основно училиште 
,,Ѓорѓи Пулевски’’ с. Ростуше да објави јавен оглас за избор на директор.  
 

Член  2 



  Во објавениот јавен оглас во јавните гласила Училишниот одбор на 
Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше да ги утврди условите кои треба да ги 
исполнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на 
јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот. 
 

Член  3  
  По спроведување на постапката согласно член 132 став 12 од Законот за 
основно образование, Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на 
извршениот разговор со кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор,  на 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше му предлага два кандидати доколку 
се имаат пријавено повеќе или еден кандидат за избор на директор доколку се има 
пријавено еден и Градоначалникот во рок од 10 дена од добивање на предлогот го 
врши изборот на директор на Основно училиште.  
 

Член  4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’.    
                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                       Медат Куртовски 
Број 09-108/2 
15.03.2018 год. 
63. 
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 15.03.2018 година го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За доделување на еднократна финансиска помош 

 
 Барањето за финансиска помош на лицето Џеват Емини 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: ххххххххххххххх, депонент Стопанска 
Банка АД Скопје, отворена на име на подносителот на барањето. 

 
Образложение 
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Од страна на лицето Џеват Емини од с.Скудриње, со ЕМБГ хххххххххххххх до Општина 
Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под 
УПП 09-14 од 14.03.2018 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека се лекува од дијагноза Carcinoma 
planocelulare pulm со редовна онколошка терапија при што е изложен на поголеми финансиски 
трошоци, инаку е невработен и корисник на социјална помош, со примањата од истата не е во 
можност да ги подмири трошоците за лекарства, па поради тоа се обраќа до локалната 
самоуправа да му излезе во пресрет во рамките на финансиските можности.  



Согласно доставните прилози кон барањето, кај барателот е дијагностицирана 
Carcinoma planocelulare pulm. Lat.dex.St. posthaemoth. MS osseum susp. CAVE TAXOL - C.34.9.  

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:  
- Извештај од специјалист-субспецијалист, по упат бр.AV33771, издаден од 

Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје од 05.01.2018 год. 

потпишан од специјалист д-р. Јакимовски Драган. 

Врз основа на доставените докази се утврди дека лицето Џеват Емини од с.Скудриње 
боледува од Carcinoma planocelulare pulm – C.34.9 и дека истиот има потреба од дополнителни 
финансиски средства за набавка на лекови за третман на болеста. 
 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 15.03.2018 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
УПП бр.09-14                 МЕДАТ КУРТОВСКИ 
 
Доставено до: 
- Барателот – Џеват Емини 

- Одделение за финансиски прашања 

- Архива на општината 
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