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219. 

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 намера за реализација на проектите по пат на 

задолжување во Втор МСИП на Општина Маврово и Ростуше за рехабилитација на 

локален пат с.Скудриње и изградба на паркинг простор во с.Жировница 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  намера за реализација на проектите по пат на 

задолжување во Втор МСИП на Општина Маврово и Ростуше за рехабилитација на 

локален пат с.Скудриње и изградба на паркинг простор во с.Жировница – број:08-350/3  

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 18 – тата седница одржана на 

ден 11.11.2018 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 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 од законот за јавен долг 
(Сл.весник на Р.М. бр.62/05и 35/11), и член 36,став 1,точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),Советот на Општина Маврово и Ростуше на 
седница одржана на 11.11. 2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

За намера за реализација на проектите по пат на задолжување во Втор МСИП на 
Општина Маврово и Ростуше за рехабилитација на локален пат с.Скудриње и изградба 

паркинг простор во с.Жировница 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Маврово и 
Ростуше, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем на единиците на 
локалната самоуправа со Министерството за финансии, во рамки на средствата 
обезбедени со дополнителното финансирање на Проектот за подобрување на 
општинските услуги финансиран со заем од МСИП2 финансиран од Меѓународната банка 
за обнова и развој - Светска банка, а со цел финансирање на капитален инвестиционен 
проект од областа на инфрастуктурата. 
 

Член 2 
Долгорочното задолжување на Општината е од општ јавен интерес, утврден по 
спроведена јавна расправа и има економска и финансиска оправданост. 
 
ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО 
Видот и целта на задолжувањето е реализација на капитални општински проекти за 
дејности од областа на инфраструктурата, утврден по спроведена јавна расправа и тоа.- 
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Член 3 
- Ппоект - Рехабилитација на локален пат за село Скудриње; 
- Проект - Изградба на паркинг простор  за село Жировница; 

 
НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
 

Член 4 
Задолжувањето ќе биде домашно долгорочно позајмување преку Проектот за 
подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од МСИП2 - Светска банка, 
Компонента А: Општински инвестиции. Задолжувањето ќе биде изразено во домашна 
валута.  
 
ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ  

Член 5 
Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува 
19.292.344,00 денари. Висина на каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со 
варијабилен распон 
 
НАЧИН НА ОТПЛАТА 

Член 6 
Вкупниот период на отплата на заемот ќе биде максимум 13 години, вклучувајќи 3 години 
грејс период. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15-ти 
февруари 2031 година. Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни ануитети 

Член 7 
Општината се обврзува во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска 
со долгот, да го извести Министерството за финансии. За долгорочното задолжување 
Општината ќе изготви План за финансискиот капацитет и начинот на отплаќање, како и 
амортизационен план. 
 
СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ 

 
Член 8 

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата 
на Република Македонија, врз претходно позитивно мислење од Министерството за 
финансии. 

Член 9 
По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува 
постапка за задолжување, во сти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на 
општината за долгорочно задолжување. 

 
Член 10 

Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок 
од 10 работни дена до Министерството за финансии. 
 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Советот на Општина Маврово и Ростуше со донесувањето на оваа Одлука го одобрува 
долгорочното задолжување. 
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лен 12 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуше,а ќе се применува по добивањето на писмена согласност 
од Владата на Република Македонија.. 
 
 

Бр.08-350/3                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

11.11.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л  

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

 

220. 

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 на приоритет за реализација на проекти 

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

број: 08-350/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 18 – тата 

седница одржана на ден 11.11.2018 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 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 

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

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

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 11.11.2018 година 

ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање приоритет за реализација на проекти  

 

Член  1 

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

на следните проекти: 

- Рехабилитација на локален пат за с.Скудриње. 
- Изградба на паркинг простор во с.Жировница. 

 

Член  2 

Реализацијата на овие два проекти ќе биде со средства од долгорочно домашно задолжување на 

Општина Маврово и Ростуше, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем на 

единиците на локалната самоуправа со Министерството за финансии, во рамки на средствата 

обезбедени со дополнителното финансирање на  

Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од МСИП2 финансиран од 

Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, а со цел финансирање на капитални 

инвестициони проекти од областа на инфрастуктурата. 
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Член  3 

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

Министерството за финанси на Република Македонија. 

 

Член   4 

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

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

Бр.08-350/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

11.11.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  

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

 

221. 

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 на приоритет за реализација на проекти 

 

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

број: 08-350/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 18 – тата 

седница одржана на ден 11.11.2018 година. 

 

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 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ број 

05/2002), а во согласност со член  25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростушe ( пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година), 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    

11.11.2018  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За користење на грантовата шема во рамки на проектот „Унапредување на општинското 

владеење“ 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“, 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го аплицира проектот  набавка на специјално 

возило за одржување на уличното осветлување на територијата на општината. 

Член  2 

  Специјалното возило ќе го користи и управува ЈПКД „Маврово“ од Општина 

Маврово и Ростуше. 

Член  3 
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Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-350/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

11.11.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  

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

 

222. 

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 користење на грантовата шема во рамки на проектот 

“Унапредување на општинското владеење” 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  користење на грантовата шема во рамки на 

проектот “Унапредување на општинското владеење” број: 08-350/6 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 18 – тата седница одржана на ден 11.11.2018 

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 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ број 

05/2002), а во согласност со член  25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростушe ( пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година), 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    

11.11.2018  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За користење на грантовата шема во рамки на проектот „Унапредување на општинското 

владеење“ 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука во рамки на проектот „Унапредување на општинското владеење“, 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го аплицира проектот  набавка на специјално 

возило за одржување на уличното осветлување на територијата на општината. 

 

Член  2 

  Специјалното возило ќе го користи и управува ЈПКД „Маврово“ од Општина 

Маврово и Ростуше. 

Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 
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Бр.08-350/6                                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

11.11.2018 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л  

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

 

223. 

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 

03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 05.09.2018 година го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна парична помош 

 Барањето за еднократна парична помош на лицето Ресул Емини од с.Скудриње, 

Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДOБРУВА. 

 На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во 

нето износ од 10.000,оо денари. 

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

 Средствата да се исплатат на следната сметка: ххххххххххххххх, депонент 

хххххххххх, отворена на име на подносителот на барањето. 

 

Образложение 

 Од страна на лицето Ресул Емини од с.Скудриње, со ЕМБГ ххххххххххххх до 

Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски 

средства заведено под УПП 09-63 од 04.09.2018 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека подолго време е во лоша 

здравствена состојба и дека моментално е на терапија (лекување) во Охрид при што е 

изложен на големи финансиски трошоци.  

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:  

- Фотокопие од Извештај за привремена спреченост за работа, 

- Образец на барање со лични податоци, 

 Врз основа на поднесените докази и барањето се утврди дека лицето Ресул Емини 

е вработен во Општина Маврово и Ростуше на работно место Одржувач на објекти, а врз 

основа на Извештајот за спреченост за работа констатирана е дијагноза ХХХХХХХХХХ. 

Откако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со 

свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрени средства, беше одлучено како 

во диспозитивот на ова Решение. 

 Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова 

Решение. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна 

има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 5 дена од денот на приемот на Решението. 

Решено во Ростуше,     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 09.07.2018 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 

УПП бр.09-63                 МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 
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224. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 

192/2015 и 23/2016), член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.05/2002 од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

(Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015) и член 25 

од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, бр.08-

318/14 од 28.12.2017 година (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.12/2017 од 

29.12.2017 година), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За повраток на погрешно уплатени средства 

 

 Барањето на лицето Бранко Зајков од Скопје, со адреса на живеење ул.Методија 

Митевски, бр.8-3/15, 1000 Скопје, за повраток на погрешно уплатени средства со намена за упис 

во Агенцијата за катастарот на недвижности во висина од 1.152,оо денари, поднесено до 

Општина Маврово и Ростуше на ден 17.09.2018 година и заведено под број УПП 09-70, СЕ 

УВАЖУВА. 

 Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши повратокот на 

средствата на следната сметка и тоа: ххххххххххххххх, депонент ххххххххххх Скопје, која се води 

на лицето кое ја извршило уплатата. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 17.09.2018 година до Општина Маврово и Ростуше од страна на лицето Бранко 

Зајков поднесено е барање за повраток на погрешно уплатени средства во износ од 1.152,оо 

денари, кои средства се уплатени по грешка од страна подносителот на ова барање, по 

претходна насока на вработените во Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 

заштита на животната средина, а во врска со упис на барање за вклопување на бесправно 

изграден објект во Агенцијата за катастар на недвижности на Р.Македонија. 

 Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 28.06.2018 година на 

износ од 1.152,оо денари, на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 144 03390, 

Приходна шифра и програма 722316 00, (грешна уплата) 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 23.07.2018 година на 

износ од 1.152,оо денари, на сметка 100000000063095, сметка на корисник  2100100450 

787 11, Приходна шифра и програма 724167 20, 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената сметководствено-финансиска 

евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните докази и тоа: 

- Извод на промет и состојба на сметка, бр.23, за ТС 100000000063095, Сметка 840-144-

03390, назив на сметка: Други локални такси, Депонент: Народна банка на РМ, од 

28.06.2018 год. 

- Потврда издадена од Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 

животната средина при Општина Маврово и Ростуше, со која се потврдува дека лицето 

Бранко Зајков има направено нова втора уплата на средства во корист на Агенцијата за 

кататстар на недвижностите и врз основа на истата е извршен упис на правото. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, односно 

врз основа на доставената фотокопија од уплатница – образец ПП50 и Изводот на промет и 

состојба на сметка прибавен по службена должност од страна на органот се утврди дека 

горенаведениот износ е уплатен на сметка на општината, додека од увидот во вториот налог за 

уплата ПП50 може да се утврди дека уплатата е извршена по втор пат и истата се врши на  
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сметка на Агенцијата за катастар на недвижности, со точна цел и намена при што е 

пристапено кон реализација на барањето за упис во Агенцијата за катастар на недвижностите, 

односно истото е веќе запишано после втората уплата. 

Врз основа на член 360 од Законот за облигационите односи насловен како Општ рок на 

застареност кој гласи “Побарувањата застаруваат за пет години, ако со закон не е определен 

некој друг рок на застареност“, се утврди дека правото за повраток на погрешно уплатените 

средства не е застарено од причина што не се поминати пет години од денот на погрешната 

уплата на средствата. 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и изведени докази 

се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

Решено во с.Ростуше     

на ден 02.10.2018 год.    ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

УПП бр.09-70          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

225. 

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002 

од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен 

текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015) и член 25 од 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, бр.08-

318/14 од 28.12.2017 година (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.12/2017 од 

29.12.2017 година), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За повраток на погрешно уплатени средства 

 

 Барањето на лицето Ѓоко Гавриловски од Скопје, со адреса на живеење Ул. Востаничка, 

бр.138, 1000 Скопје, за повраток на погрешно уплатени средства со намена за упис во Агенцијата 

за катастарот на недвижности во висина од 1.780,оо денари, поднесено до Општина Маврово и 

Ростуше на ден 17.09.2018 година и заведено под број УПП 09-72, СЕ УВАЖУВА. 

 Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши повратокот на 

средствата на следната сметка и тоа: ххххххххххххххх, депонент ххххххххх, која се води на 

подносителот на барањето. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 17.09.2018 година до Општина Маврово и Ростуше од страна на лицето Ѓоко 

Гавриловски поднесено е барање за повраток на погрешно уплатени средства во износ од 

1.780,оо денари, кои средства се уплатени по грешка од страна подносителот на ова барање, по 

претходна насока на вработените во Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 

заштита на животната средина, а во врска со упис на барање за вклопување на бесправно 

изграден објект во Агенцијата за катастар на недвижности на Р.Македонија. 

 Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 30.07.2018 година на 

износ од 1464,оо денари, на сметка 100000000063095, сметка на корисник  2100100450 

787 11, Приходна шифра и програма 724167 20, 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената сметководствено-финансиска 

евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните докази и тоа: 
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- Извод на промет и состојба на сметка, бр.89, за ТС 100000000063095, Сметка 840-144-

03390, назив на сметка: Други локални такси, Депонент: Народна банка на РМ, од 

27.10.2017 год. 

- Потврда издадена од Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 

животната средина при Општина Маврово и Ростуше, со која се потврдува дека лицето 

Ѓоко Гавриловски има направено нова втора уплата на средства во корист на Агенцијата 

за кататстар на недвижностите и врз основа на истата е извршен упис на правото. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, односно 

врз основа на Изводот на промет и состојба на сметка прибавен по службена должност од страна 

на органот се утврди дека горенаведениот износ е уплатен на сметка на општината на ден 

27.10.2017 година, додека од увидот во налогот за уплата ПП50 може да се утврди дека уплатата 

е извршена по втор пат и истата се врши на сметка на Агенцијата за катастар на недвижности, со 

точна цел и намена при што е пристапено кон реализација на барањето за упис во Агенцијата за 

катастар на недвижностите, односно истото е веќе запишано после втората уплата. Исто така врз 

основа на финансиска евиденција со која располага општината, односно извршените уплати 

према Агенцијата за катастар на недвижностите се утврди дека уплата со горенаведените износи 

не е извршена од страна на општината према Агенцијата. 

Врз основа на член 360 од Законот за облигационите односи насловен како Општ рок на 

застареност кој гласи “Побарувањата застаруваат за пет години, ако со закон не е определен 

некој друг рок на застареност“, се утврди дека правото за повраток на погрешно уплатените 

средства не е застарено од причина што не се поминати пет години од денот на погрешната 

уплата на средствата. 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и изведени докази 

се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

Решено во с.Ростуше     

на ден 02.10.2018 год.                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

УПП бр.09-72                            ГРАДОНАЧАЛНИК 

                         МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

226. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 

192/2015 и 23/2016), член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.05/2002 од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

(Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015) и член 25 

од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, бр.08-

318/14 од 28.12.2017 година (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.12/2017 од 

29.12.2017 година), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За повраток на погрешно уплатени средства 

 

 Барањето на лицето Маријан Здравковски од Скопје, со адреса на живеење Бул.Видое 

Смилевски Бато, бр.42/45, 1000 Скопје, за повраток на погрешно уплатени средства со намена за 

упис во Агенцијата за катастарот на недвижности во висина од 792,оо денари, поднесено до 

Општина Маврово и Ростуше на ден 17.09.2018 година и заведено под број УПП 09-70, СЕ 

УВАЖУВА. 
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 Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши повратокот на 

средствата на следната сметка и тоа: ххххххххххххххх, депонент хххххххххх, која се води на 

лицето кое ја извршило уплатата. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 17.09.2018 година до Општина Маврово и Ростуше од страна на лицето Маријан 

Здравевски поднесено е барање за повраток на погрешно уплатени средства во износ од 792,оо 

денари, кои средства се уплатени по грешка од страна подносителот на ова барање, по 

претходна насока на вработените во Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 

заштита на животната средина, а во врска со упис на барање за вклопување на бесправно 

изграден објект во Агенцијата за катастар на недвижности на Р.Македонија. 

 Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 28.06.2018 година на 

износ од 792,оо денари, на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 144 03390, 

Приходна шифра и програма 722316 00, (грешна уплата) 

- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства на ден 23.07.2018 година на 

износ од 1.152,оо денари, на сметка 100000000063095, сметка на корисник  2100100450 

787 11, Приходна шифра и програма 724167 20, 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената сметководствено-финансиска 

евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните докази и тоа: 

- Извод на промет и состојба на сметка, бр.23, за ТС 100000000063095, Сметка 840-144-

03390, назив на сметка: Други локални такси, Депонент: Народна банка на РМ, од 

28.06.2018 год. 

- Потврда издадена од Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 

животната средина при Општина Маврово и Ростуше, со која се потврдува дека лицето 

Бранко Зајков има направено нова втора уплата на средства во корист на Агенцијата за 

кататстар на недвижностите и врз основа на истата е извршен упис на правото. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, односно 

врз основа на доставената фотокопија од уплатница – образец ПП50 и Изводот на промет и 

состојба на сметка прибавен по службена должност од страна на органот се утврди дека 

горенаведениот износ е уплатен на сметка на општината на ден 28.06.2018 година, додека од 

увидот во вториот налог за уплата ПП50 може да се утврди дека уплатата е извршена по втор пат 

и истата се врши на сметка на Агенцијата за катастар на недвижности, со точна цел и намена при 

што е пристапено кон реализација на барањето за упис во Агенцијата за катастар на 

недвижностите, односно истото е веќе запишано после втората уплата. 

Врз основа на член 360 од Законот за облигационите односи насловен како Општ рок на 

застареност кој гласи “Побарувањата застаруваат за пет години, ако со закон не е определен 

некој друг рок на застареност“, се утврди дека правото за повраток на погрешно уплатените 

средства не е застарено од причина што не се поминати пет години од денот на погрешната 

уплата на средствата. 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и изведени докази 

се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

Решено во с.Ростуше     

на ден 02.10.2018 год.    ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

УПП бр.09-71          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 
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227. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015; 

192/2015 и 23/2016), член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 

бр.05/2002 од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

(Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015) и член 22 

од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, бр.08-

318/14 од 28.12.2017 година (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.12/2017 од 

29.12.2017 година), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за повраток на погрешно уплатени средства 

 

 Барањето на Македонска пошта АД Скопје, Подружница ЦРПС Куманово за враќање на 

погрешно уплатени средства за данок на имот во висина од 2,150.оо денари, во име на лицето 

Миливоја Станковиќ поднесено до Општина Маврово и Ростуше на ден 30.10.2018 година и 

заведено под број УПП 09-81, СЕ УВАЖУВА. 

 Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши повратокот на 

средствата на времена сметка ххххххххххххххх, Подружница  ЦРПС Куманово, ЕДБ 

ххххххххххххх. 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 30.10.2018 година до Општина Маврово и Ростуше по пошта пристигна барање за 

повраток на погрешно уплатени средства поднесено од страна на Македонска пошта АД Скопје, 

Подружница ЦРПС Куманово во износ од 2,150.оо денари, кои средства се уплатени по грешка од 

страна на самата пошта. 

 Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 

- Извод бр.278, од 10.12.2018 год., за сметка ххххххххххххххх, издаден од Македонска пошта 

АД Скопје, 

- Уплатница – образец ПП50 за извршена уплата на средства на точна сметка на Општина 

Куманово (повторна уплата) за ден 10.12.2015 година на износ од 2,150.оо денари, 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената сметководствено-финансиска 

и даночна евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните докази и тоа: 

- Извод на промет и состојба на сметка, бр.134, за ТС 100000000063095, Сметка 840-144-

02507, назив на сметка: Данок на имот, Депонент: Народна банка на РМ, од 10.12.2015 год. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, односно 

врз основа на доставената фотокопија од уплатница – образец ПП50, како и врз основа на 

Изводот на промет и состојба на сметка доставен од страна на поштата и Изводот на промет и 

состојба на сметка прибавен по службена должност од страна на органот се утврди дека 

горенаведениот износ е уплатен на сметка на општината, при тоа од сопстевната евиденција 

(облигателна листа) се утврди дека лицето Миливоја Станковиќ со ЕМБГ ххххххххххххх од 

Куманово, не е евидентиран како даночен обврзник во Општина Маврово и Ростуше при што 

следеше да се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

Врз основа на член 84, став 3 од Законот за даноците на имот кој гласи “Правото на 

обврзникот на враќање на неправилно или на повеќе уплатени износи на име на данок, камата 

и трошоци на присилна наплата застарува за пет години по истекот на годината во која е 

извршена уплатата“, се утврди дека правото за повраток на погрешно уплатените средства не е 

застарено од причина што не се поминати пет години од денот на погрешната уплата на 

средствата. 

Согласно чле 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше, 

бр.08-318/14 од 28.12.2017 година “Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно  



     16 Ноември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.14 стр. 244 

уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 

наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а 

доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со 

решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.“ 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и изведени докази 

се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

Решено во с.Ростуше     

на ден 30.10.2018 год.                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

УПП бр.09-81                             ГРАДОНАЧАЛНИК 

                        МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

228. 

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став1 и 3 од Статутот на Општина Маврово 

и Ростуше (Пречистен текст објавен во “Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше“, бр. 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 

05.09.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Барањето на ОУ “Блаже Конески“ од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, 

поднесено на ден 04.09.2018 година, СЕ ОДOБРУВА. 

 На ОУ “Блаже Конески“ од с.Скудриње  му се одобруваат финансиски средства во 

нето износ од 10.000,оо денари. 

 Средствата се исплаќаат наменски – за учество на завршна манифестација на 

традиционална музика во Струга по повод Денот на независноста на Р.Македонија.  

Исплатата на средствата ќе се изврши на сметка на одговорниот професот по 

Музичко образование, лицето Бешир Рамадани и тоа на сметка ххххххххххххххх, 

депонент Стопанска Банка АД Скопје. 

 

Образложение 

 Од страна на ОУ “Блаже Конески“ од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше до 

општината беше поднесено барање за финансиска поддршка за исплата на средства, а 

кои средства училиштето не е во можност само да ги обезбеди и тоа за за учество на 

завршна манифестација на традиционална музика во Струга по повод Денот на 

независноста на Р.Македонија. 

 Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа: 

- Покана за учество на настан добиена по електронска пошта. 

 Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова 

Решение. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна 

има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението. 
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Решено во Ростуше,      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 05.09.2018 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 

под УПП 09-65                 МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

 

229. 

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став1 и 3 од Статутот на Општина Маврово 

и Ростуше (Пречистен текст објавен во “Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше“, бр. 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 

05.09.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Барањето на Фудбалскиот клуб “РЕКАНЦИ“ од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше, поднесено на ден 04.09.2018 година, СЕ ОДOБРУВА. 

 На ФК “РЕКАНЦИ“ од с.Ростуше  му се одобруваат финансиски средства во висина 

од 10.000,оо денари. 

 Средствата се исплаќаат наменски – за реализација на прогрмата на спортскиот 

клуб, превоз и други потреби на клубот.  

Исплатата на средствата ќе се изврши на сметката на фудбалскиот клуб 

xxxxxxxxxxxxxx, депонент Стопанска Банка АД Скопје. 

 

Образложение 

 Од страна на ФК “РЕКАНЦИ“ од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше до 

општината беше поднесено барање за финансиска поддршка за исплата на средства, а 

кои средства училиштето не е во можност само да ги обезбеди и тоа за за нормално 

функционирање на клубот пред се да се обезбеди бесплатен превоз на учениците до 

местото  на одржување на тренинзите, како и до местото на одржување на натпреварите. 

 Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа: 

- Фотокопие од Решение за регистрана дејност, деловоден број 30220150002463, 

издадено од Централен регистар на Р.Македонија, со прилог Тековна состојба. 

- Фотокопие од банкарска сметка 

 Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова 

Решение. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна 

има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на 

општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението. 

 

Решено во Ростуше,      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

на ден 05.09.2018 год.           ГРАДОНАЧАЛНИК 

под УПП 09-64                 МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

 

230. 

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.  
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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 12.09.2018 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 Сахмет Мурати, од с.Скудриње, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Емине 

Мурати, родено на ден 23.08.2018 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 ххххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 07.09.2018 година лицето Сахмет Мурати од с.Скудриње, 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 ххххх ххххх 

(новороденчето), бр. 1103/1-361 од 07.09.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-

564 од 26.11.2015 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК 

Скудриње, 

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

Гостивар со важност до 04.02.2021 год.,  

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

Гостивар со важност до 11.11.2020 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  
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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 12.09.2018 год. под бр.УПП 09-67. 

 

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. 
    

                 ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

                       МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

231. 

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 12.09.2018 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 Авмед Курто, од с.Скудриње, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Алем Курто, 

родено на ден 23.07.2018 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 хххххххххххххххх, депонент хххххххххххх, 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 07.09.2018 година лицето Авмед Курто од с.Скудриње, Општина Маврово и 

Ростуше, со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 ххххх ххххх 

(новороденчето), бр. 1005/1-9306 од 23.08.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-

183 од 09.11.2017 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК 

Скудриње, 

- Фотокопие од дозвола за привремен престој на странец за мајката на детето, бр. 

хххххххх, издадена од МВР Гостивар со важност до 03.12.2018 год.,  

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

Гостивар со важност до 21.01.2015 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 12.09.2018 год. под бр.УПП 09-68. 

 

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. 

                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

232. 

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 12.09.2018 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 Садмина Беќири, од с.Присојница, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава право на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Анида 

Беќири, родено на ден 26.07.2018 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. 
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Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 

година, а ќе се исплатат на сметка ххххххххххххххх, депонент ххххххххххх, 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 10.09.2018 година лицето Санида Беќири од с.Присојница, Општина 

Маврово и Ростуше, со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 ххххх ххххх 

(новороденчето), бр. 1005/1-9575 од 29.08.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-

75 од 20.02.2008 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК 

Скудриње, 

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

Гостивар со важност до 20.08.2020 год. 

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

Гостивар со важност до 16.11.2026 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 

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 12.09.2018 год. под бр.УПП 09-69. 

 

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. 

    

                        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                     МЕДАТ КУРТОВСКИ 

233. 

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  
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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 20.09.2018 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 Белкиса Мифтари, од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – 

Хасан Асани, родено на ден 28.06.2018 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 ххххххххххххххх, депонент ххххххххххх, 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 18.09.2018 година лицето Белкиса Мифтари од с.Ростуше (адреса на 

живеење од лична карта), 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 Хасан Асани 

(новороденчето), бр. 1005/1-5587 од 06.07.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

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

бр.1003/2-161 од 07.09.2016 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Жировница, 

- Фотокопие од трансакциска сметка, 

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

Гостивар со важност до 18.08.2021 год. 

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

Гостивар со важност до 20.05.2023 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 
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Врз основа на горенаведените докази се утврди дека барателката и таткото на 

новороденчето се во брак, мајката го има задржано сопственото презиме, а 

новороденчето го зема презимето на таткото, видно од изводот на матичната книга на 

венчани и родени и при тоа се утврди дека подносителот на ова барање ги исполнува 

условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, кои 

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 и биде исплатен еднократен паричен надоместок 

во висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 20.09.2018 год. под бр.УПП 09-73. 

 

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. 

                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                               МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

234. 

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 18.10.2018 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 Бајрам Бастрију, од с.Присојница, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Суана 

Бастрију, родено на ден 21.09.2018 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 ххххххххх, 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 15.10.2018 година лицето Бајрам Бастрију од с.Присојница, 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  
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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 Суана Бастрију 

(новороденчето), бр. 1103/1-386 од 02.10.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Ростуше, 

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

бр.1103/2-380 од 24.09.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Ростуше, 

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

Гостивар со важност до 28.05.2020 год.,  

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

Гостивар со важност до 13.09.2018 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 18.10.2018 год. под бр.УПП 09-77. 

 

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. 

 

                         ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                               МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

235. 

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 25.09.2018 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 Тахир Зунуни, од с.Присојница, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за новороденчето – Едон 

Зунуни, родено на ден 10.09.2018 година во Гостивар. 
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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 хххххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 20.09.2018 година лицето Тахир Зунуни од с.Присојница, 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 Едон Зунуни 

(новороденчето), бр. 1103/1-374 од 20.09.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Ростуше, 

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

бр.1103/1 од 26.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК 

Ростуше, 

- Фотокопие од лична карта за мајката на детето, бр. ххххххх, издадена од МВР 

Гостивар со важност до 31.01.2023 год.,  

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

Гостивар со важност до 25.06.2027 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 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 25.09.2018 год. под бр.УПП 09-74. 

 

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. 
    

                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                    МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 
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236. 

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 02.10.2018 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 Едис Беќири, од с.Ростуше, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Лоран Беќири, родено на ден 20.09.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 

28.02.2018 год. 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 хххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 01.10.2018 година лицето Едис Беќири 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. 

 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Лоран Беќири 

(новороденчето), бр. 1005/1-10489 од 28.09.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

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

бр.1103/2-113 од 13.08.2018 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 14.08.2023 год. 

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

Гостивар со важност до 23.08.2019 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 
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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 02.10.2018 год. под бр.УПП 09-75. 

 

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. 

 

                      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                 МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 
 

237. 

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 09.10.2018 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 Низафетка Билали, од с.Скудриње, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Омер 

Билали, родено на ден 24.07.2018 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 хххххххххх, 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 03.10.2018 година лицето Низафетка Билали од с.Скудриње, 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 
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 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 Омер Билали 

(новороденчето), бр. 1005/1-7556 од 10.08.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-

147 од 24.09.2018 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. хххххххх, издадена од МВР 

Гостивар со важност до 20.01.2026 год., како подносител на барањето, 

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

Гостивар со важност до 23.09.2020 год., како подносител 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 09.10.2018 год. под бр.УПП 09-76. 

 

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. 

                         ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                               МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

238. 

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 24.10.2018 година го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
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Со ова Решение на лицето Ваљдете Ајдари, од с.Врбјани, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Зеќир 

Ајдари, родено на ден 16.06.2018 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 ххххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 22.10.2018 година лицето Ваљдете Ајдари од с.Врбјани, 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 Зеќир Ајдари 

(новороденчето), бр. 1005/1-5293 од 28.06.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

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

бр.1003/2-18 од 15.02.2017 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Жировница, 

- Фотокопие од Договор за отварање на 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 23.02.2022 год., како подносител на барањето, 

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

Гостивар со важност до 08.02.2028 год., како подносител 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 24.10.2018 год. под бр.УПП 09-79. 

 

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. 
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                        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 
 

239. 

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 26.10.2018 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 Ѓилфер Шаќири, од с.Врбјани, Општина Маврово и 

Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзините новороденчиња – 

Сарах и Саније Шаќири, родени на ден 09.01.2018 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 по 5.000,оо денари од новороденче. 

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 ххххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 22.10.2018 година лицето Ѓилфер Шаќири од с.Врбјани, 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 Саније Шаќири 

(новороденчето), бр. 1005/1-722 од 24.01.2018 год. издаден од Управа за водење 

на матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Сарах Шаќири 

(новороденчето), бр. 1005/1-723 од 24.01.2018 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.1003/2-4 од 18.01.2018 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 26.09.2018 год., како подносител на барањето, 

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

Гостивар со важност до 04.02.2020 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 26.10.2018 год. под бр.УПП 09-80. 

 

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. 

                                                           ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

240. 

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 31.10.2018 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 Јетмир Шабани, од с.Врбјани, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Унејс 

Шабани, родено на ден 25.06.2018 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. 
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Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 

година, а ќе се исплатат на сметка ххххххххххххххх, депонент хххххххххх, 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 30.10.2018 година лицето Јетмир Шабани од с.Врбјани, 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 Унејс Шабани 

(новороденчето), со нечитлив основен број и под бр.6/58 од 20.07.2018 год., бр. на 

образец Р0687335, издаден од Управа за водење на матични  книги – Гостивар,  

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

бр.1005/2-1918 од 24.10.2018 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. ххххххх, издадена од МВР 

Гостивар со важност до 26.02.2019 год.,  

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

Гостивар со важност до 26.09.2023 год., како подносител 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 31.10.2018 год. под бр.УПП 09-82. 

 

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. 

                                                             ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                 МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

241. 

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.  
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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 31.10.2018 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 Башким Мустафаи, од с.Врбјани, Општина Маврово и 

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – 

Сумеја Мустафаи, родено на ден 29.01.2018 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 хххххххххх, 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 30.10.2018 година лицето Башким Мустафаи од с.Врбјани, 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 Сумеја Мустафаи 

(новороденчето), бр.1002/986 од 01.02.2018 год., издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Гостивар,  

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

бр.10/12 229 од 03.07.2009 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Трница, 

- 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 04.07.2019 год.,  

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

Гостивар со важност до 28.12.2021 год., како подносител 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  
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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 31.10.2018 год. под бр.УПП 09-83. 

 

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. 

                        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

242. 

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 02.11.2018 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 Јасмина Јагуриноска Билбиловска, од с.Врбен, 

Општина Маврово и Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното 

новороденче – Јован Билбиловски, родено на ден 16.07.2018 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 хххххххххх, 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 01.11.2018 година лицето Јасмина Јагуриноска Билбиловска од с.Врбен, 

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 Јован Билбиловски 

(новороденчето), бр. 1005/1-6371 од 25.07.2018 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.1103/2-31 од 14.06.2017 год. издаден од Управа за водење на матични книги – 

МК Маврови Анови, 

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

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

Гостивар со важност до 23.08.2028 год., како подносител на барањето, 

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

Гостивар со важност до 06.05.2025 год., како подносител 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 02.11.2018 год. под бр.УПП 09-84. 

 

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. 

    

                       ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                             МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 
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