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63. 
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 Заклучокот за усвојување на Акциониот план за Општина Маврово и 

Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори со посебен 

осврт на комарци и крлежи за 2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Акциониот план за Општина Маврово и 

Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори со посебен 

осврт на комарци и крлежи за 2019 година -  број 08-133/3 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 25-тата седница одржана на ден 11.04.2019 година.          

Бр.09- 136/1                                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 год.                                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  (Сл.Весник на РМ број 

05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.04.2019 година Расправајќи по 

Акциониот план за Општина Маврово и Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои 

се пренесуваат преку вектори со посебен осврт на комарци и  крлежи за 2019 година, го  

донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  го  усвои Акциониот план за  Општина Маврово 
и Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори со 
посебен осврт на комарци и крлежи за 2019 година. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната служба и 
архивата на општината. 

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр.08-133/3                                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

Akcionen plan za Op{tina Mavrovo i Rostu{е 

za stavawe pod kontrola na zaboluvawa koi se prenesuvaat preku vektori so poseben osvrt na komarci i krle`i 

за 2019 година 

 

Op{tina Mavrovo и Rostu{е, spored procenkata od 2010 g. na Dr`avniot zavod za statistika broi 8843 `iteli i 

opfa}a 40 naseleni mesta .  
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Na 06.06.2012 g. vo prostoriite na lokalnata samouprava be{e odr`an sostanok na koj prisustvuva{e 

gradona~alnikot i drugi prestavnici od lokalnata samouprava, na koj be{e prezentiran Akcioniot plan. Vo 

konstruktivnata diskusija be{e zaklu~eno deka e neophodno  da se prevzemat  merki i aktivnosti soglasno 

planot, a kako prv ~ekor da se lociraat leglata (gnezda) koi bi bile potencijalni `ari{ta za razvoj na komarci na 

teritorijata na Op{tinata kako: stoe~ki vodi, bari, otvoreni i zapu{teni kanali, divi deponii, mesta kade se sobira 

atmosferska voda, re~ni korita i sli~no. 

Na odr`anata sednica  Sovetot na Op{tina Mavrovo-Rostu{a, go podr`a i usvoi Akcioniot plan, kako bi se 

prevenirale i stavile pod kontrola zaraznite zaboluvawa koi se prenesuvaat preku komarci i krle`i.  

Isto taka, od strana na референтот за заштита спасување и управување со кризи Диди Џафери bea 

poso~eni najkriti~nite mesta na teritorijaта на општината koi bi mo`ele da bidat potencijalni `ari{ta za 

razmno`uvawe na komarcite: 

• Selo Skudriwe: deponija kaj m.v. "Raskrsnica", m.v. "Bigorec",m.v. "Nexova Чешma", 

• Selo Prisojnica: kaj kontejnerite, 

• Selo Axievci: kaj kontejnerite, 

• Selo Jan~e: kaj kontejnerite, 

• Selo Rostu{a: kontejnerite kaj Zdravstveniot dom, 

• Selo Velebrdo: kaj kontejnerite, 

• Selo Trebi{te: kaj kontejnerite kaj m.v. "Vranica",  

• Mavrovi Anovi: m.v. "Dol", 

• Selo @irovnica: kaj kontejnerite na vlezot na seloto i deponija vo Pjkovci Maalo, 

• Selo Vrbjani" kaj kontejnerite, 

• Selo Vrben, 

• Po te~enieto na reka Radika.  

• Dezinsekcija na drugi legla (gnezda) koi bi mo`ele da bidat potencijalni `ari{ta za razvoj na komarcite koi 
}e bidat pronajdeni pri izvr{uvaweto na dezinsekcijata, a koi pri terenskite uvidi ne se locirani i ne se 
navedeni vo ovoj akcionen plan.  

 

Stru~no mislewe i predlog merki 

Neophodno potrebno e na site gorespomenati lokacii da se izvr{i adulticidna dezinsekcija vo mesecite juni, juli i 

avgust. 

Isto taka, neophodno potrebno e nivna sanacija: ~istewe na otvorenite i zapu{teni kanali, eliminacija na divite 

deponii i sl. 

Dezinsekcijata }e se izveduva so insekticidnoto sredstvo Akva kotrin, tretiraweto }e se vr{i spored upatstvoto na 

proizvoditelot. 

Na~in na tretirawe: ladno zamagluvawe so specijalen aparat po zemjen pat. 

Vreme na izveduvawe: vo ve~ernite ~asovi od 19-22 ~asot ili vo ranite utrinski ~asovi od 02-06 ~asot.  

Vremenskite uslovi treba da bidat stabilni bez do`d, vetar i temperatura od okolu 20 stepeni. 

 Pred vr{ewe na dezinsekcijata potrebno e prethodno da bidat izvesteni 
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p~elarskite dru{tva za da blagovremeno gi za{titat p~elite vo tekot na tretiraweto. 

Спроведувањето на овој план ќе биде извршено од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово 

Одделение за епидемиологија со ДДД Гостивар. 

 

------------.2019                                                   Совет на Општина МАврово и Ростуше 

        Претседател 
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        Алил Алили с.р 
 
64. 

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 Заклучокот за Иницијативата  измена и дополнување на Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за Иницијативата за измена и дополнување на Статутот 

на Општина Маврово и Ростуше број 08-133/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 25-тата седница одржана на ден 11.04.2019 година.          

Бр.09-136/2                                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

  Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  (Сл.Весник на РМ 

број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  11.04.2019 година Расправајќи по 

Иницијативата за измена и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше, го  

донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја усвои Иницијативата за измена и дополнување 
на Статутот на Општина Маврово и Ростуше. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната служба и архивата 
на општината. 

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 

Бр.08-133/4                                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 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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65. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број 

05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен 

текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за кофинансирање на проект за набавка на возило за замена на 

улични светилки спроведуван од УНДП 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на проект за набавка на возило за 
замена на улични светилки спроведуван од УНДП   број 08-133/5  што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 25-тата седница одржана на ден 11.04.2019 година.      
 
Бр.09-136/3                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 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 05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  („Службен гласник 

на општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на Општината на 

седницата одржана на ден  11.04.2019 година разгледувајќи го проектот „Подобрување на 

општинското управување“ спроведуван од УНДП, ја  донесе следната:  

О Д Л У К А 
        За кофинансирање на проектот за  Набавка на возило за замена на улични светилки 

спроведуван од УНДП 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за 

кофинансирање со цел реализација на проектот за подобрување на општинското управување 
спроведуван од УНДП. 

Член 2 
          Општина Маврово и Ростуше ќе учествува во реализацијата на овој проект со 

кофинансирање во износ од 245.200,00 денари(4000 евра). 
          Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината. 

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 

Градоначалникот на општината, архивата 

Член 4 
            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-133/5                                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

66. 

 

 

18 Април 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.04 стр.165 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број 

05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен 

текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за одржливост на Туристичко Информативен Центар (ТИЦ) 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одржливост на Туристичко Информативен Центар (ТИЦ)   

број 08-133/6  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 25-тата седница 

одржана на ден 11.04.2019 година.          

Бр.09-136/4                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 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 РСМ” 

бр. 05/02), Советот на Општина Маврово и Ростуше на Седницата одржана на 11.04.2019 

година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за одржливост на Туристички Информативен Центар (ТИЦ) 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува дека Советот на Општина Маврово и Ростуше го одобри износот 

предвиден во Бизнис Планот за ТИЦ (во прилог), а наменет за покривање на финансиските, 

правните, административните и техничките аспекти за реализација на проектот "Паметни Инфо 

и Промо Центри", односно за изградба на монтажен објект ТИЦ предвиден на локација со 

приближна координата Y7467734,68;Х=4607228,62. 

Проектот Паметни Инфо и Промо Центри (Smart Tourist Info and Promo Offices) е највисоко 

рангиран на регионалните форуми одржани во Полошки плански регион во рамки на проектот: 

"Одржлив и инклузивен рамномерен  регионален развој" финансиски поддржан од 

Министерство за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), а 

спроведуван од страна на Центарот за Развој на Полошкиот плански регион, врз основа на 

приоритетност. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Маврово и Ростуше“. 

 
Бр.08-133/6                                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
67. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број 

05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово 

и Ростуше(”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
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За прогласување на Одлуката за донесување на програма за поставување на времени објекти 

на територијата на Општина Маврово и Ростуше 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  донесување на програма за поставување на времени 

објекти на територијата на Општина Маврово и Ростуше  број: 08 -133/7  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 25– тата седница одржана на ден 11.04.2019 година. 

Бр.09-136/5                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 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 05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  („Службен 

гласник на општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на 

Општината на седницата одржана на ден  11.04.2019 година разгледувајќи ја програмата за 

поставување на времени објекти ја изгласа следната: 

О Д Л У К А 

        За донесување на програма за поставување на времени објекти на територијата на 

општина Маврово и Ростуше 

  Член 1 
Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за донесување 

на програмата за поставување на времени објекти. 
 

Член  2 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 

Градоначалникот на општината, правната служба и архивата. 

Член 3 
            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 

 
Бр.08-133/7                                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
68. 

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 донесње следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                              

За прогласување на Одлуката за задолжување по доставено барање за користење средства од 

Вториот јавен повик за подобрување на општинските услуги (МСИП2) 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за задолжување по доставено барање за користење 

средства од Вториот јавен повик за подобрување на општинските услуги (МСИП2)  број 08-133/8  

што Советот на Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 25 – тата седница одржана на ден 

11.04.2019 година. 
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15.04.2019 год.                                                                                             Градоначалник 
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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 05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  („Службен гласник 

на општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на Општината на 

седницата одржана на ден  11.04.2019 година разгледувајќи го проектот „Рехабилитација на 

локален пат во н.м Скудриње“, ја донесе следнава:  

     

О Д Л У К А 
За задолжување по доставено барање за користење средства од Вториот јавен повик за 

подобрување на општинските услуги (МСИП2) 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за 
задолжување во Министерството за финансии – Единица за управување со Проектот за 
подобрување на општинските услуги МСИП2 за реализација на проектот „Рехабилитација на 
локален пат во н.м Скудриње“. 

Член 2 
Општина Маврово и Ростуше за реализација на проектот „Рехабилитација на локален 

пат во н.м Скудриње“, ќе се задолжи со вкупна проценета инвестициска вредност од 13.840.785 
денари. 
          Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината. 

 
Член  3 

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

Градоначалникот на општината, архивата,Министерство за финансии – Единица за управување 

со Проектот за подобрување на општинските услуги МСИП2. 

 
Член 4 

            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-133/8                                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
69. 

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 донесње следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                              

За прогласување на Одлуката за Одобрување на еднократна парична награда за најдобри 

ученици во СОУ “Маврово – Ростуше” и четирите основни училишта за учебната 2018/19 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  Одобруваење на еднократна парична награда за 

најдобри ученици во СОУ “Маврово – Ростуше”  и четирите основни училишта  за учебната  

 

18 Април 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.04 стр.168 



 

9 

 

2018/19 година  број 08-133/9  што Советот на Општината Маврово и Ростуше ја донесе 

на 25 – тата седница одржана на ден 11.04.2019 година. 

Бр.09-136/7                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ 

број 05/2002 ), а во согласност со член 25, став 1, точка 39 и 42 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше ( пречистен текст Сл. Гласник бр.03/2015 година).                                                                                                                                                                                                      

Советот на Општината на седницата одржана на ден 11.04.2019 година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на еднократна парична награда за најдобри ученици во СОУ “Маврово 

– Ростуше” и четирите основни училишта за учебната 2018/19 година 

Член  1 

Се одобруваат  четири еднократни награди во износ од по 8000,оо денари за 

прогласени најдобри  ученици и една еднократна парична награда на ученик на 

генерација  за учебната 2018/19 година во СОУ “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше. 

Член  2 

Се одобрува  и по  една еднократна парична награда  во износ од 6.000,оо денари на 

ученици од четирите основни училишта на територија на Општина Маврово – Ростуше 

за учебната  2018/19 година 

Член  3 

Наградите се одобрува на предлог на комисија за избор на Ученик на година и  Ученик 

на генерација а согласно предходно утврдени критериуми за избор на најдобри 

ученици во СОУ и во Основните училишта.  

Член  4 

Согласно критериумите за најдобри ученици во СОУ Маврово – Ростуше се избрани 

следните: 

1.Јасмин Абази         Најдобар ученик    во    I   година ,                                                                                                                                

2.Идриз  Абази          Најдобар ученик  во     II   година,                                                                                   

3.Мевлуда  Селими  Најдобар ученик  во     III  година,                                                                                                        

4.Анес  Исеини          Најдобар ученик  во     IV  година.                                                                                                                

3.Минеса Елмази      Ученик на генерација.                                                                                                          

Член  5 

Средствата од член 1 и 2 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на Општината 

за 2019 година. 

Член  6 

Оваа Одлука ќе биде објавена во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше” а 

ќе влезе во сила осмиот ден од  денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-133/9                                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 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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70. 

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 донесње следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                              

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за изградба на 

одводна канализација во село Нистрово 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за изградба на 

одводна канализација во село Нистрово,  број 08-133/10   што Советот на Општината Маврово и 

Ростуше ја донесе на 25 – тата седница одржана на ден 11.04.2019 година. 

Бр.09-136/8                                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
15.04.2019 год.                                                                                                                 Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                                          Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 

05/2002/, а во согласност со член  25, став 1, точка 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    11.04.2019  

година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за изградба на одводна канализација во село Нистрово 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ до 12.000,оо денари на Месна заедница село 

Нистрово како финансиска подршка за набавка на одводни цевки ф 200  при изградба на 

канализација за отпадни води на простор кој е од општ  интерес. 

Член  2 

  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од Месна 

заедница  село Нистрово од 25.02.2019 година. 

Одобрените парични средства со оваа одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на 

општината за 2019 година. 

Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростушe’’. 

Бр.08-133/10                                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
11.04.2019 год.                                                                                               П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                                       Алил Алили, с.р.. 
 
71. 

Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите и начинот за 

остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, како и формата и 

содржината на обрасците и потребната документација за остварување на правото во Општина 

Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а од Одлука за извршување на Буџетот на  
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Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 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 18.03.2019 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Нела Требишки, од с.Требиште, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Сиан Требишки, 

родено на ден 23.01.2019 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 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 2019 година, 

Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а ќе се исплатат 

на сметка ххххххххххххх, депонент хххххххх АД Скопје, која се води на подносителот на 

барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 15.03.2019 година лицето Нела Tребишки од с.Требиште, 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 за извршување 

на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година, според која на 

секое семејство со новороденче во 2019 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 Сиан Требишки 

(новороденчето), бр. 1005/1-1407 од 21.02.2019 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1103/1-

164 од 24.12.2018 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. ххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 30.12.2023 год.,  

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

со важност до 26.12.2023 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 подносителот на ова барање ги 

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

кои услови се пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

бр.08-398/6 од 22.12.2018 година 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 18.03.2019 год. под број УП1.09-63. 

 

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. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Изработил/контролирал: 

Раководител на одд. за нормативно-правни 

работи и јавни дејности 

Ајбеан Ајдини 

                             ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                  МЕДАТ КУРТОВСКИ С.Р 

 

72. 

Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите и начинот за 

остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, како и формата и 

содржината на обрасците и потребната документација за остварување на правото во Општина 

Маврово и Ростуше,  како и врз основа на чл.16-а од Одлука за извршување на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 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 26.03.2019 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Самет Емини, од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Изеир Емини, 

родено на ден 05.03.2019 година во Струга. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 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 2019 година, 

Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а ќе се исплатат 

на сметка ххххххххххххххх, депонент ххххххх Скопје, која се води на подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
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О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 25.03.2019 година лицето Самет Емини 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 за извршување 

на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година, според која на 

секое семејство со новороденче во 2019 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 Изеир Емини (новороденчето), 

бр. 1103-1/81 од 15.03.2019 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – МК 

Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-22 

22.03.2018 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. ххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 22.07.2023 год.,  

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

со важност до 05.10.2020 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, 

пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 

од 22.12.2018 година и врз основа на тоа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок 

во висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 26.03.2019 год. под број УП1.09-77. 

 

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 приемот на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Изработил/контролирал: 

Раководител на одд. за нормативно-правни 

работи и јавни дејности 

Ајбеан Ајдини 

                           ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                             МЕДАТ КУРТОВСКИ С.Р 

73. 

Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник“ на РМ, бр.05/2002), чл.8 од Правилникот за условите, критериумите и начинот за  
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остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, како и формата и 

содржината на обрасците и потребната документација за остварување на правото во Општина 

Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.01/2019),  како и врз 

основа на чл.16-а од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 од 22.12.2018 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 28.03.2019 година го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократа парична помош за новороденче 

 

Со ова Решение на лицето Емир Бастриу, од с.Присојница, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Албен Бастриу, 

родено на ден 02.03.2019 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-

398/6 донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, на 22.12.2018 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 2019 година, 

Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња, а ќе се исплатат 

на сметка ххххххххххххх, депонент хххххххх АД Скопје, која се води на подносителот на 

барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 На ден 19.03.2019 година лицето Емир Бастриу 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 за извршување 

на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 од 22.12.2018 година, според која на 

секое семејство со новороденче во 2019 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 Албен Бастриу 

(новороденчето), бр. 1005/1-1842 од 08.03.2019 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.2003-

2/261 од 27.06.2014 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. ххххххх, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 27.10.2023 год.,  

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

со важност до 12.02.2024 год.,  

  



 

15 

 

18 Април 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.04 стр.174 

- 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, 

пропишани со Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-398/6 

од 22.12.2018 година и по таа основа ќе му биде исплатен еднократен паричен надоместок во 

висина од 5.000,оо денари.   

Решено во с.Ростуше на ден 28.03.2019 год. под број УП1.09-68. 

 

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 

8 дена од денот на приемот на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Изработил/контролирал: 

Раководител на одд. за нормативно-правни 

работи и јавни дејности 

Ајбеан Ајдини 

                         ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                          МЕДАТ КУРТОВСКИ С.Р 
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