
 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ 
Излегува по потреба 
Рок на рекламации 15 

дена 

 
10.07.2018 
Ростуше 

Број 9               
Год.XXIII 

e-mail:mavrovorostuse@yahoo.comТел:(042)478–
814; 478–815 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростуше, 10 Јули 2018 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mavrovorostuse@yahoo.com


КРЕДИТИ ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ САМОФ. БУЏЕТ 
Потпрограм

Потставка 

10 Јули  2018  година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.9    стр.150 

130. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2018 година 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, број 08-209/3 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/1                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

О   Д    Л    У    К    А 
За измена на распоретот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2018 година на следниот начин: 

 
 

 

Ј60 

486190 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ЛОКАЛНКупување на други моторни 
возила 

 
-700.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

JIO 

482920 

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА OДВЕДУВ 

Изградба на други објекти 

 

700.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  0 0 0 0 0 

 

Бр.08-209/3                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 

 
131. 
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  
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 времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од 

населените места на општината 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од 
населените места на општината, број 08-209/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/2                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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 25, став 1,  точка 24 и 43 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година/,  

Од извршените мерења и анализи за состојбите за безбедноста на сообраќајот во 
летниот период од одредени места во Општина Маврово и Ростуше, сообраќајот се одвива 
доста отежнато.  Со цел на надминување на ваквата состојба, Советот на Општина Мавров и 
Ростуше на седницата одржана на ден 03.07.2018 ја донесе следната: 
 

 О Д Л У К А 
За времено регулирање на режимот на сообраќајот во 

дел од  населените места на општината 
 

Член  1  
 Во периодот од 20.07.2018 година па се до 01.09.2018 година се спроведува времена 
промена на режимот на сообраќајот, односно ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА  на дел 
од сообраќајните површини во следните населени места: 

1. Во с.Жировница на дел од локалниот пат од паркот на споменикот до продавница „Бела 
вода“ во должина од 100м и тоа ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ДВЕТЕ 
СТРАНИ, освен за дотур на роба ( утоварање и истоварање) и превоз на патници. 

2. Во с.Требиште на дел од локалниот пат до улицата према кафеаната „Камел“ до 
селската Џамија, во должина од 70 м. ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ 
НА ПАТОТ, освен за дотур на роба ( утоварање и истоварање) и превоз на патници. 

3. Во с.Скудриње на дел од локалниот пат од Поштата до куќата на Јусуфи Сулејман во 
должина од 50м. ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПАТОТ, освен за 
дотур на роба ( утоварање и истоварање) и превоз на патници.На паркингот од левата и 
десната страна на новата амбуланта да се остранат сите возила кои не се користат.На 
месноста викано Бигорец да се остранат сите товарни возила и градежен материјал, 
истиот да се користи за паркирање на комбиња и патнички возила. На месноста викано 
Раскрсница ќе биде паркинг за товарни возила и истовар на градежен материјал. 

4. Во с.Велебрдо се ЗАБРАНУВА паркирање  на возила на дел: од мостот на реката до 
Пред Џамија и од Старата Продавница до раскрсницата за Требиште. На просторот 
покрај Училиштето и Горни Рид да се отстранат возила кои не се користат.Просторот да 
биде слободен за паркирање. 

5. Во с.Ростуше одредување на паркинг просторот за такси возила лесни и комби возила. 
- Се одредуваат 3 паркиралишта  за такси превозници со комби возила до спортското 
игралиште и тоа : 
-     На такси компанија „Балкан турс“     ----  2 паркиралишта 
-     На такси компанија „Мирто турист“   ----  1 паркиралиште 
-     На автопревозник „Мони“-------------------- 1 паркиралиште 

 
Член  2 

Се задолжува МВР на РМ-Полициското одделение Ростуше и ПС за ГП Жировница да 
превземаат мерки според ЗБСП за спроведувањето на оваа одлука и регулирањето на 
сообраќајот на наведените места како што е наведено во член 1 од оваа одлука. 

 
Член  3 
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Се задолжува Општината Маврово и Ростуше да изврши одбележување со хоризонтална и 
вертикална сообраќајна сигнализација на наведените места, каде што е извршено времена 
промена на режимот на сообраќајот. 

 
Член  4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и важи за период кој е наведен 
во одлуката. 
 
Бр.08-209/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
132. 
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 верификација мандат на членови на совет и претседател на 

Месни заедници 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација мандат на членови на совет и претседател 
на Месни заедници со мандат од 4 година, број 08-209/5 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/3                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член  114 и 116 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше ,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015/ (пречистен 
текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата  единаесетта седница одржана на 
ден 03.07.2018 година ја  донесе следната 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За верификација на мандати на членовите на Советите и Преседателите на Месните Заедници  

 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на новоизбраните 

членови во Советот и Преседатели на Месните Заедници со мандат од четири години на 
следните Месни Заедници. 

 
1. ЦЕРОВО                   БОГДАНОСКИ ГОРАН 
2. БЕЛИЧИЦА               ДОЈЧИНОВСКИ РАДОМИР 
3. ДУФ                           ОСМАНИ ЏЕМАИЛ 

      
 

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
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Бр.08-209/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
133. 
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 на ( Џеват 
Зунуни од с.Присојница), број 08-209/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/4                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 10.000,оо денари на Зунуни Џеват од 
с.Присојница Општина Маврово и Ростуше вработен во општината. Одобрените средства се за 
лекување на член од неговото потесно семејство (сопруга). 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
02.07.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка хххххххххххххххх- Стопанска банка и мат.бр хххххххххххххх. 
  

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.08-209/6                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
134. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
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З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

манифестација „Галичка Свадба 2018 година“. 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 
манифестација „Галичка Свадба 2018 година“, број 08-209/7 што Советот на Општина Маврово 
и Ростуше ја донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/5                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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 Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за спонзорство на манифестација „Галичка 

Свадба 2018 година“. 
 

Член 1 
 Се одобруваат   финансиски средства во износ од 60.000,оо денари на Месна заедница 
с.Галичник за одржување на манифестацијата „Галичка Свадба 2018 година“.  
      

Член  2 
 Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука ќе бидат исплатени од 
Буџетот на општината за 2018 година на сметка на МЗ-Галичник бр. 3000000033853-36 
Комерцијална Банка за “Галичка Свадба 2018”. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното  објавување. 
 
Бр.08-209/7                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
135. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 05/2002/, а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен 
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за понзорство 
(кинолошко друштво „СКАРДУС“), број 08-209/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/6                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 25.000,оо денари на  Кинолошко друштво 
“СКАРДУС” за организирање на меѓународна изложба на кучиња. 

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

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
19.06.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка  хххххххххххх  ТТК  БАНКА. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-209/8                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
136. 
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 ( Абдула 
Мифтари од с.Ростуше), број 08-209/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/7                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  11.12.2017   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за лекување 
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Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 10.000,оо денари  на Абдула Мифтари од 
с.Ростуше од Општина Маврово и Ростуше за лекување на член на семејство – внук. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
28.06.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка  хххххххххххххх ТТК БАНКА 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
 
Бр.08-209/9                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
137. 
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 на (Нусрет 
Мифтари од с.Жировница), број 08-209/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/8                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

 
 

Член 1 
 Се одобрува   парична помош во износ од 10.000,оо денари за лекување на Нусрет 
Мифтари од с. Жировница од Општина Маврово и Ростуше. 

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

Член  2 
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Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 23.06.2018 
година. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка Нусрет Мифтари   ххххххххххххххх  Халк Банка. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-209/10                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
138. 
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 на (Шаин 
Шаини од с.Велебрдо), број 08-209/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/9                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 30.000,оо денари за лекување на Шаин Шаини 
од село Велебрдо  од Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат 
наменети за лекување и други медицински третмани. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
02.07.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година.  
  

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.08-209/11                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 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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139. 
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 на (Исењ  
Лазими од с.Присојница), број 08-209/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/10                                                                                         Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 
 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 15.000,оо денари за лекување на Исењ 
Лазими од село Присојница од Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат 
наменети за лекување и други медицински третмани. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
02.07.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка ххххххххххххххх  ЕУРОСТАНДАРД БАНКА. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-209/12                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
03.07.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
140. 
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 
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 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на (Ресул  
Емини од с.Скудриње), број 08-209/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 13-та редовна седница, одржана на ден 03.07.2018 година. 
 
Бр.09-214/11                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
05.07.2018 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  03.07.2018   година, ја донесе 
следната 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 40.000,оо денари на Емини Ресул од село 
Скудриње  Општина Маврово и Ростуше вработен во општината. Одобрените средства се за 
лекување. 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
03.07.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на 
трансакциона сметка. 

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.08-198/13                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
19.06.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
141. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 26.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Аземина Таири, од с.Жировница, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Асија 
Таири, родено на ден 25.05.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка ххххххххххххххх, депонент  xxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 
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Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 19.06.2018 година лицето Аземина Таири од с.Жировница, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ ххххххххххххх, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Асија Таири (новороденчето), 

бр. хххх/х-хххх од 01.06.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.хххх/х-хх 

од 30.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Жировница, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. хххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 13.12.2027 год., како подносител на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. ххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 20.02.2023 год.,  

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.06.2018 год. под бр.УПП 09-37. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
                              МЕДАТ КУРТОВСКИ 

142. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 26.06.2018 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Санита Асоска Мирто, од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзините новороденчиња – Адис и 
Сара Мирто, родени на ден 21.05.2018 година во Скопје. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Имајќи го во предви фактот дека во овој случај станува збор за две новороденчиња – 
близнаци, износот на средствата кои ќе се исплатат на подносителот на барањето е 10.000,оо 
денари  

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка ххххххххххххх, депонент ххххххх Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 19.06.2018 година лицето Санита Асоска Мирто од с.Ростуше, Општина Маврово 
и Ростуше, со ЕМБГ ххххххххххххх, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари (во овој случај по 5.000,оо ден. од новороденче, вкупно 10.000,оо 
ден.) 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Адис Мирто (новороденчето), 

бр. ххх-хх/хххх од 13.06.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Скопје, 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Сара Мирто (новороденчето), 

бр. ххх-хх/хххх од 13.06.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Скопје, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.хххх/х-ххх 

од 12.10.2017 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. хххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 19.10.2027 год., како подносител на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. хххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 21.12.2027 год.,  

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 10.000,оо денари, од причина што кај барателот се евидентирани две 
новороденчиња – близнаци видно од приложената документација.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.06.2018 год. под бр.УПП 09-38. 
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УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 
право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                           МЕДАТ КУРТОВСКИ 
143. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 26.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Омер Дурмиши, од с.Велебрдо, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Наида Дурмиши, 
родено на ден 07.05.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 20.06.2018 година лицето Омер Дурмши од с.Велебрдо, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Наида Дурмиши 

(новороденчето), бр. xxxx/x-xxx од 11.06.2018 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.xxxx/x/xxx 

од 21.12.2015 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 20.01.2021 год.,  

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 25.02.2020 год., 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 
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- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.06.2018 год. под бр.УПП 09-39. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

 
                        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                МЕДАТ КУРТОВСКИ 

144. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 26.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Атиџа Сулејманоска, од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Хана 
Исеини, родено на ден 17.04.2018 година во Скопје. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 20.06.2018 година лицето Атиџа Сулејманоска од с.Ростуше, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 
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- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Хана Исеини (новороденчето), 

бр. xxxx/x-xxxx од 09.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Гостивар, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 25.06.2027 год., како подносител на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 02.06.2026 год. 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

- Изјава дека подносителот на барањето е самохрана мајка, број УЗП 786/2018 од 

07.06.2018 година, заверена кај нотар Зарија Џафери во Гостивар 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год., пред се дека истата е со адреса на живеење во с.Ростуше, Општина 
Маврово и Ростуше и дека вонбрачно живее со лицето Влерим Исеини, кој е запишан како татко 
на новороденчето, па врз основа на тоа ќе и биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.06.2018 год. под бр.УПП 09-40. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                          ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
                              МЕДАТ КУРТОВСКИ 

145. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 27.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Едита Авмеди, од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше 

и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Ајша Авмеди, 
родено на ден 03.04.2018 година во Струга. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 



10 Јули  2018  година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.9    стр. 165 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 25.06.2018 година лицето Едита Авмеди од с.Скудриње, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Ајша Авмеди (новороденчето), 

бр. xxxx/x од 08.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.xx-xx од 

18.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Скудриње, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 10.05.2028 год., како подносител на барањето, 

- Фотокопие од извод на родени на таткото на детето, бр. xx-xx, издадена од МК Скудриње 

од 18.05.2018 година,  

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.06.2018 год. под бр.УПП 09-41. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
                             МЕДАТ КУРТОВСКИ 

146. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015,  
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25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 27.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Ајсел Абдули, од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Алмен Абдули, родено на 
ден 11.05.2018 година во Струга. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 25.06.2018 година лицето Ајсел Абдули од с.Скудриње, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Алмен Абдули 

(новороденчето), бр. xx-x/xxxx од 22.05.2018 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Дебар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.xx-xx од 

16.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Скудриње, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 09.09.2020 год.,  

- Фотокопие од патна исправа на таткото на детето, бр.xxxxxxxx, издадена од МВР 

Гостивар со важност до 23.08.2021 год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 27.06.2018 год. под бр.УПП 09-42. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
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Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                             ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                МЕДАТ КУРТОВСКИ 

147. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 27.06.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Елсан Дурмиши, од с.Велебрдо, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Мелда 
Дурмиши, родено на ден 08.05.2018 година во Скопје. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 26.06.2018 година лицето Елсан Дурмши од с.Велебрдо, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Мелда Дурмиши 

(новороденчето), бр. xxxx/x-xxx од 22.06.2018 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.xxxx/x-xx 

од 30.05.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 03.09.2019 год.,  

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 20.03.2021 год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка на подносителот на барањето,  

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 
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Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 27.06.2018 год. под бр.УПП 09-44. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                         ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                         МЕДАТ КУРТОВСКИ 
148. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 03.07.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 

 
Со ова Решение на лицето Елез Џафери, од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Лејла Џафери, родено на 
ден 19.06.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 година, еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното 
лице е 5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx Банка АД Скопје, која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 02.07.2018 година лицето Елез Џафери од с.Скудриње, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Лејла Џафери (новороденчето), 

бр. xxxx/x-xxxx од 02.07.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Гостивар, 
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- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.xx-xx од 

25.06.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Скудриње, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 10.11.2021 год.,  

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр.xxxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 22.02.2023 год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 03.07.2018 год. под бр.УПП 09-45. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 
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