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06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 220 
201. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 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 пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за 
с.Скудриње 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за               
с.Скудриње- број:08-333/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата             
седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
Бр.09-341/1                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање                   
(Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од                 
Статутот на Општината Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ бр.03/15) а во врска со член 2, став 1,                
алинеа 5 од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко             
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуше              
на својата седница одржана на ден:30.10.2018 година е донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Општ акт за с.Скудриње  
Кон оваа измена се пристапува по иницјатива на Општината Маврово и Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска            
документација-Општ акт за с. Скудриње , заради утврдување на правен статус на истиот,             
согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11,              
54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради промена на просторот воОпштиот акт за с.Скудриње, бидејќи            
објектот делумно лежи на површинакаде што според сегашната намена на просторот предвидена            
е изградба на објекти со намена Д3(спорт и рекреација), а со оваа одлука се врши пренамена на                 
просторот во зона живеалиште  (ЖГ) со намена А1. 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на земјиштето на дел од КП. бр.2450КО Скудриње. 

Член 4 



Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се               
објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуша. 
Бр.08-333/3                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 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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202. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст ),             
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот 
план за с.Леуново 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот              

план за с.Леуново - број: 08-333 /4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на                 
17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/2                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7 точка 2 и член 24 став 1од Законот за просторно и урбанистичко планирање                  
(Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од                 
Статутот на Општината Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ бр 03/15) а во врска со член 2, став 1,                 
алинеа 6 од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко             
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша              
на својата седница на ден:30.10.2018 година е  донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с.Леуново 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за               

с.Леуново,  
Кон оваа измена се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект за кој се постапува согласно Закон за               

постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11,155/12, 72/13,             
44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) а кој е изграден во дел од УПС                 
Леуново предвиден за друга намена. Делумно објектот (со мал дел од габаритот) лежи, на со               
УПС Леуновопредвидена, пристапна улица – но на лице место објектот не претставува пречка за              
непречено функционирање на постоечка сообраќајница. Поради тоа се предлага вклопување на           
објектот во целост во идна урбанистичко-планска документација.  

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување на просторот за Урбанитичкиот план, каде што            

според сегашната намена на просторот предвидена е предвидена сообраќајница, а со одлуката            



се дава предлог заминимална дислокација на сообраќајницата во тој дел и пренамена на овој              
простор во зона живеалиште  (ЖГ) со намена А1. 

Член 3 
Со оваа одлука се врши пренамена на дел од земјиштето т.е. на дел од КП.               

бр.896КОЛеуново. 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на Советот, а             
ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуша. 
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Бр.08-333/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
203. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст ),               
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност на Изменувањата и дополнувањата на            
Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови – број: 08 -                 
333/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден                
30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/3                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот член од                      
Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/2014, 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 30.10.2018 година донесе  

О Д Л У К А 
За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 

2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Изменувањата и дополнувањата на           

Годишниот план за вработување за 2018 година на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови заведен со               
архивски и деловоден број 0302-852 од 16.10.2018 година. 



Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за          
вработување за 2018 година, заведен со архивски број 0302-170 0д 01.03.2018 година, за кој              
Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 1326/4 од 30.03.2018 година             
од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
Член 2 

Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување на           
слободни работни места преку јавен оглас, согласно одредбите на Законот за административни            
службеници. 
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За пополнување на слободните работни места предвидени во Правилникот за систематизација           
на работните места во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови се обезбедени парични средства во              
Буџетот на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2018 година. 

 
Член 3 

По добиената согласност, Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за          
вработување за 2018 година од член 1 на оваа Одлука, JПКД Маврово од Маврови Анови да ги                 
достави на мислење до Министерството за информaтичко општество и администрација и на увид             
до Секретаријатoт за спроведување на Рамковен договор – Влада на Република Македонија.  

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на             

Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-333/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
204. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше(”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст),           
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Согласноста за давање согласност за Изменувањата и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за Изменувањата и дополнувањата на           
Годишниот план за вработување за 2018 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови – број: 08 -                 
333/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на                 
ден 30.10.2018  година. 
 
Бр.09-341/4                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 



 
Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 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 30.10.2018 година,            
ја дава следната  

С О Г Л А С Н О С Т 
1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за Изменувањата и           

дополнувањата на Годишниот План за вработување за 2018 година, заведени со  
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архивски број 0302-852 од 16.10.2018 година, по предлог на Градоначалникот на општината, а             
изготвен од страна на стручната служба на општината. 

 
2. Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за вработување           

за 2018 година, заведен со архивски број 0302-170 од 01.03.2018 година, за кој             
Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 1326/4 од           
30.03.2018 година од страна на Министерството за информатичко општество         
администрација. 

 
3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на             

Општина Маврово и Ростуше. 
 

Бр.08-333/6                                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 
205. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст ),               
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за  донесување на корекциите на Ребалансот на буџетот за 2018 
година 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на корекциите на Ребалансот на буџетот за            

2018 година – број: 08 - 333/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата                  
седница одржана на ден 30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/5                                                                                   Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 



206. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст ),               
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката  за формирање на Општински Совет за превенција од детско 

престапништво 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Совет за превенција од детско престапништво -             
број: 08 - 333/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница                
одржана на ден 30.10.2018 год. 
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Бр.09-341/6                                                                                   Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 локалнса самоуправа (“Службен               
Весник на РМ, бр.05/2002), член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и                
Ростуше), како и член 158, став 1 од Законот за правда за децата (“Службен весник на РМ,                 
бр.148/2013), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.10.2018             
година ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДЕТСКО ПРЕДСТАПНИШТВО 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се фомира Општински совет за превенција од детско претсапништво на             
Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член 2 
Општинскиот совет за превенција на детско престапништво има 5 членови.  

 
Член 3 

За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, се именуваат: 
1. Диди Џафери – Совет на родители во СОУ “Маврово Ростуше” од Ростуше 
2. Мустафа Велиу – Совет на родители ОУ “Блаже Конески” Скудриње 
3. Сеат Зеќири – Преставник на Подрачната единица на МВР 
4. Исењ Таири – Совет на родители ОУ “Јосип Броз Тито” Жировница 
5. Билен Карахасан – Меѓуопштински центар за Социјална Работа Гостивар 
6. Лазарески  Страше – Преставник на Подрачната единица на МВР 
7. Беким Мирто – Совет на родители ОУ “Ѓорѓи Пулески” Ростуше 

 
Член 4 

Членовите се именуваат за мандат со траење од пет години, со право на повторен избор. 



Член 5 
Општинскиот совет за превенција од детско претстапништво ги има следните надлежности           

и тоа: 
8. Донесува Програма за својата работа која ја усвојува Советот на општината, 
9. Донесува деловник за својата работа, 
10. Ја следи состојбата со детското претстапништво на територијата на општината и           

покренува иницијатива за нејзино подобрување 
11.  
12. развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција од детско           

претстапништво и третман на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени             
како кривични дела и/или прекршоци, 

13. Врши и други работи од областа на превенција на детското претстапништво по насока на              
Државниот совет за превенција од детското претстапништво и Советот на општината. 

Член 6 
 
06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 226 

За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско престапништво најмалку           
еднаш годишно го известува Советот на Општина Маврово и Ростуше и Државниот совет за              
превенција на детско престапништво. 
 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во Службен гласник на              

Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-333/8                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
207. 
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 на мандатот на членовите на Советот и 

Преседателот на Месната Заедница во село Јанче 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и            
Преседателот на Месната Заедница во село Јанче – број: 08 - 333/9 што Советот на Општина                
Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/7                                                                                  Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 17- та седница одржана на ден               
30.10.2018 година ја  донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месната  Заедница во 
село Јанче 
 

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

членови на Советот и Претседателот на Месната Заедница во село Јанче лицето МЕДАТ АДЕМИ              
со мандат од четири години.  

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
     06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 227 
Бр.08-333/9                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
208.  
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 на мандатот на членовите на Советот и 

Преседателот на Месна Заедница село Скудриње 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и            
Преседателот на Месна Заедница село Скудриње – број: 08 - 333/10 што Советот на Општина               
Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/8                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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              
30.10.2018 година ја  донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 



За верификација на мандатот на членовите на Советот и Претседателот на Месна Заедница село 
Скудриње 

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

Претседател на Месна Заедница во село Скудриње лицето МУСЛИУ АБДУРАИМ со мандат од             
четири години. 

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

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-333/10                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
  
209.  
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: 
 
    06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 228 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за  набавка на уметнички слики 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на уметнички слики од Хуманитарна ликовна изложба –             
број: 08 - 333/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата седница                
одржана на ден 30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/9                                                                                  Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 62, став 1 и 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002/, а во согласност со член 72, став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /,,                 
Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број 06/2008 – пречистен текст/, Советот на             
Општина Маврово и Ростуша на сеницата одржана на ден 30.10.2018 година ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на уметнички слики 

 
Член  1 

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуша одобрува набавка на 10             
фотографски  слики. 
Сликите се од хуманитарната ликовна изложба и средствата ќе бидат наменети за лекување на              
сопругата на Елмин Шаиноски - АМИНА. 

За набавката на сликите се одобруваат средства во износ од 12.000,оо денари.  
 



Член  2 
Паричните средства наменети за набавката наведена во член 1 на оваа Одлука ќе             

се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2018 година. 
 

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен            

Гласник” на Општина Маврово и Ростуша. 
 
Бр.08-333/11                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
210. 
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  во градежни материјали 
 
 
       06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 229 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиски средства во градежни материјали за            
Месна Заедница во село Скудриње број: 08 - 333/12 што Советот на Општина Маврово и               
Ростуше ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 30.10.2018 год. 
 
Бр.09-341/10                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 година, ја донесе             
следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства во износ од 80.000,оо денари во градежни           
материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот. Средствата ќе бидат           
исплатени од буџетот на општината за 2018 година. 

Член  2 
Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на Месната             
Заедница од село Скудриње а ќе бидат наменети за изградба односно доградба на објектот              



лоциран во месноста “Бигорец” во кој е сместена и амбулантата. Ќе се изградат три простории и                
санитарен чвор за потребите на МЗ – Скудриње. 

Член 3 
Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “Радика ” ДООЕЛ со кого Општина             
Маврово и Ростуше има склучено Договор за набавка на стоки – градежни материјали за              
потребите на општината за тековната 2018/2019 година. 

 
Член  4 

Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а ќе               
влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-333/12                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
211. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и                    
Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст ),             
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на финансиска помош 
  
    06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 230 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Асан Черкези од село             
Врбјане - број: 08 - 333/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17-тата                 
седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/11                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 година, ја донесе             
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на парична помош 

 
Член 1 

Се одобрува парична помош во износ од: 6.000,ОО денари за помош на лицето Асан              
Черкези од село Врбјани од Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат              
наменети за подобрување на неговата финансиска состојба. 



Член  2 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од Асан Черкези на             

24.10.2018 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 Ростуша’’ а ќе               

влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-333/13                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
212. 
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 парични средства за лекување на Ќазим Ајдини од              
село Жировница- број: 08 - 333/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 –                  
тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
 
     06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 231 
Бр.09-341/12                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 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,oo денари за лекување на Ќазим Ајдини 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 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден            

05.10.2018 година. 



Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона             
сметка на Ќазим Ајдини број: 240607107876953   која се води во 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.08-333/14                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
213. 
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 Зунуни            

Џеват од село Присојница – број: 08 - 333/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја                 
донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/13                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
  
   06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 232 

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 30.10.2018 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 сопругата на Зунуни               
Џеват од село Присојница од Општина Маврово и Ростуше, вработен во Општината. 

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            

22.10.2018 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.08-333/15                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
214. 
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 во градежни материјали 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 0добрување на финансиски средства во градежни материјали за            
потребите на Месна Заедница Ростуше - број: 08 - 333/16 што Советот на Општина Маврово и                
Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/14                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 година, ја донесе             
следната: 
     06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 233 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства во износ од 16.600,оо денари во градежни           

материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот. Средствата ќе бидат           
исплатени од буџетот на општината за 2018 година. 

Член  2 
Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на Месната             
Заедница од село Ростуше а ќе бидат наменети за изградба односно доградба на објектот              
лоциран во месноста “Затчука” кој е наменет за рекреација на граѓаните од овој крај. 

Член 3 
Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “Радика ” ДООЕЛ со кого Општина             
Маврово и Ростуше има склучено Договор за набавка на стоки – градежни материјали за              
потребите на општината за тековната 2018/2019 година. 

Член  4 



Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а ќе               
влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-333/16                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
215. 
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 финансиска подршка 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за финансиска подршка на Здружението за уметност, култура и            
заштита на културното наследство АРТ – КУЛТ 57 ДЕБАР – број: 08 - 333/17 што Советот на                 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/15                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 6 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на                     
Општина Маврово и Ростуша (пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година),  

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.10.2018 година, ја донесе            
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска поддршка  

      06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 234 
Член  1 

Се одобрува финансиска подршка на ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА            
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” АРТ – КУЛТ 57”   ДЕБАР, во износ од  5.000,оо денари.. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година,              
како спонзорство на општината. 

Член  2 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од страна на            

Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство “АРТ – КУЛТ 57” ДЕБАР. 
Средствата ќе бидат уплатени на жиро – сметка: 300170000013268 која се води во             

Комерцијална  Банка.  
Член  3 

Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’ а ќе               
влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување. 
 



Бр.08-333/17                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
216. 
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 реализација на 
проектот ЧИСТА ОКОЛИНА 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за реализација на проектот            
ЧИСТА ОКОЛИНА поднесен од Здружението за екологија и унапредување на културата и            
спортот – “ЗЕУКСТРИТОН” од село Ростуше – број: 08 - 333/18 што Советот на Општина               
Маврово и Ростуше ја донесе на 17 – тата седница одржана на ден: 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/16                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 година, ја донесе             
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за реализација на проектот ЧИСТА  ОКОЛИНА 

Член 1 
 
    06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 235 
Се одобруваат финансиски средства во бисина од 22.875,44 денари за реализација на проектот             
ЧИСТА ОКОЛИНА . Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година. 

Член 2 
Финансиските средства се одобруваат врз основа на поднесен проект од страна на            

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – “ЗЕУКСТРИТОН” од село             
Ростуше. Кое планира да спроведе еко акции на девет локации на нивото на Општина Маврово и                
Ростуше со цел почиста животна средина и зголемување на еколошката свест на граѓаните. 

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.08-333/18                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  



Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
217. 
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 Селими            
Мухамедин од село Скудриње - број: 08 - 333/19 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја                 
донесе на 17 – тата седница одржана на ден 30.10.2018 година. 
 
Бр.09-341/17                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
01.11.2018 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 30.10.2018 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 Селими             

Мухамедин од село Скудриње  од Општина Маврово и Ростуше. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат              

наменети за лекување. 
Член  2 

06 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.             
236 

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 26.10.2018             
година. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциона             
сметка на неговата мајка Ресмија Селими која се води во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА Број:             
370000024756077. 

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.08-333/19                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  



Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
218. 
Врз основа на член 97 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на                    
РМ” број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,              
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18/ 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 30.10.2018 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на испратнина во случај на откажување на договор за вработување од деловни 
причини 

1. На Јасмина Фејзулаи, вработена во Основно Училиште ,,Јосип Броз Тито” –            
с.Жировница, подрачно училиште во с.Видуше, на рабоно место помошен персонал –           
Хигиеничар, поради престанок на работниот однос на ден 14.10.2018 година, а заради            
откажување на договор за вработување од деловни причини, престанок со работа на подрачното             
училиште во с.Видуше (поради немање на деца –ученици), со Решение број 04-71/2 од 07.09.2018              
година, да и се исплати испратнинаво висина од 53.301, 50 денари, односно три и пол нето плати                 
иплатени во последните шест месеци пред отказот на работникот, согласно член 12 став 1 точка               
3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи број 120/2018 година.  

2. Испратнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово             
и Ростуше за 2018 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во               
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-85/1 од 17.10.2018 годинадо општината се обрати, Основното            
училиште ,,Јосип Броз Тито’’ – с.Жировница, со барање за исплата на испратнина на Јасмина              
Фејзулаи од с.Видуше, вработена како Хигиничар во ОУ ,,Јосип Броз Тито’’ – с.Жировница, на              
која и престанал работниот однос на ден 14.10.2018 година, поради окажување на договор за              
вработување од деловни причини.  

 

      06  Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр. 236 
Согласно член 97 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за работни односи,во случај на                 

откажување на договорот за вработување од деловни причини, на работникот му се исплатува             
испратнина во зависност од годините поминати на работа кај ист работодавач (во случајот             
работничката имала работен од 10 до15 години) и исплатата изнесува висина од три и пол               
просечно нето плати во исплатени во последните шест месеци пред откажувањето на договорот             
за вработување од деловни причини. 

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 ,,Јосип.Броз Тито” с.Жировница                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                                                    Медат Куртовски 
- Oдд.за финансиски прашања 
Број 09-335/2 
30.10.2018 год. 
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