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155. 
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 следнио:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на СОГЛАСНОСТ  за донесување на Измените  на годишниот план за 

вработување 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, СОГЛАСНОСТА  за донесување на Измените на Годишниот план за 

вработување за 2019 година во ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови ,  број 08-253/3 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 

26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
         

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

( “Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018) како и врз основа 

на  Методологијата за планирање на вработувањето во јавниот сектор  согласно 

начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и 

образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на 

годишниот план за вработување (“Службен Весник на РМ” 63/2016). 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 26.07.2019 

година ја даде следната:  

 

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

           

Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за донесување на 

Измените  на Годишниот план за вработување за 2019 година  во ЈПКД “Маврово” од 

Маврови Анови, заведен со архивски број 0302-613 од 11.07.2019 година. За истиот на 

седница на Совет на Општина Маврово и Ростуше дадена е согласност Бр.08-253/3 од 

26.07.2019 година. 

Измените на Годишниот план за вработување на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови ќе 

се применуваат после објавувањето на Согласноста во “Службен Гласник  на Општина  

Mаврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-253/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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156. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање на финансиска согласност на Изменувањата 

и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на финансиска согласност на Изменувањата и 

дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПКД 

“МАВРОВО”  од Маврови Анови,  број 08-253/4 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/2                                                                               Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со 

став 2 од истиот член од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” 

број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), член 25 став 1 точка 42 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 – пречистен текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата 

одржана на ден 26.07.2019 година донесе    

 

О   Д   Л   У   К   А  

 

За давање на финансиска согласност на Изменувањата и дополнувањата на 

Годишниот план за вработување за 2019 година во ЈПКД “МАВРОВО” Маврови Анови 

 

Член 1 

  Со оваа Одлука се дава финансиска  согласност на Изменувањетo и 

дополнување на Годишниот план за вработување за 2019 година, во ЈПКД “МАВРОВО” 

од Маврови Анови заведен со архивски и деловоден број 0302-613 од 11.07.2019 

година. 

  Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 

вработување за 2019 година, заведен со архивски број 01-66/2 од 15.03.2018 година, за 

кој Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6-2074/2 од 

04.04.2018 година од страна на Министерството за информатичко општество и 

администрација. 
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          Член 2  . 

  За пополнување на слободните работни места предвидени во 

Правилникот за систематизација на работните места во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 

Анови се обезбедени парични средства во Буџетот на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 

Анови за 2019 година. 

                                                               Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината,  

Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2019 година од 

член 1 на оваа Одлука, ЈПКД “МАВРОВО” од Мавроби Анови да ги достави на мислење 

до Министерството за информaтичко општество и администрација и на увид до 

Секретаријатoт за спроведување на Рамковен договор – Влада на Република 

Македонија.    

Член 4 

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” 

 
Бр.08-253/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
157. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за Измени и дополнувања на буџетот на ЕЛС Маврово и 

Ростуше за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Измените и дополнувањата на буџетот на ЕЛС 

МАВРОВО И РОСТУШЕ за 2019 година,  број 08-253/5 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/3                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 
 

  Врз основа на член 36,став 1,точка 2 Од Законот за локална самоуправа /”Службен 

весник на РМ” 5/2002/,а во согласност со член 53 од Законот за буџетите /”Сл.Весник на РМ 

бр.79/93, 3/94, 71/96, 15/99, 85/99,46/2000, 11/2оо1, 35/2001, и 93/2001”/, и член 23, став 5 од 

законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Како и врз основа на  
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член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростушe/ Сл.Гласник 

03/2015 со пречистен текст, и член 149, став 2 , од Деловникот за работа на Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден 26.07.2019  

година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на измените на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше  

за 2019 година ( прв ребаланс ) 

 

Член   1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои првиот ребаланс на буџетот за 

2019 година, проектиран на следниот начин: 

1. Расходи распоредени во подпрограми: 
Совет на општина; градоначалник; месна самоуправа; општинска администрација; 

општинска администрација(капитални трошоци) урбанистичко планирање; поддршка на 

локален економски развој; поттикнување на развој на туризмот; јавно осветлување; 

одржување и заштита на локални патишта; изградба и реконструкција на локални патишта; 

изградба на систем за водоснабдување; изградба на системи за одведување на отпадни 

води; културни манифестации и творештво; спорт и рекреација; основно образование; 

заштита на животната средина; унапредување на здравствената заштита и јавна чистота. 

 

Член  2 

   Средствата утврдени со ребалансот во Буџетот и распоредени во поодделни 

програми и под програми ќе ги извршува Градоначалникот на Општината. 

  

Член   3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-253/5                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 

26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

158. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за времено регулирање на режимот на сообраќајот во 

дел од населените места на општината 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел 

од населените места во општината  број 08-253/10  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 

Бр.09-271/4                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 24 и 43 од Статутот на 

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

Од извршените мерења и анализи за состојбите за безбедноста на сообраќајот 

во летниот период од одредени места во Општина Маврово и Ростуше, сообраќајот се 

одвива доста отежнато.   Со цел на надминување на ваквата состојба, Советот на 

Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 26.07.2019 ја донесе 

следната: 

 О   Д   Л   У   К   А 

За времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од  населените места на 

општината 

Член  1  

 Во периодот од 26.07.2019 година па се до 01.09.2019 година се спроведува 

времена промена на режимот на сообраќајот, односно ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА 

ВОЗИЛА  на дел од сообраќајните површини во следните населени места: 

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

2. Во с.Требиште на дел од локалниот пат од Центарот на селото     ( Стара Џамија 
) према  слаткарница “Локув”- 40 метри после Слаткарницата. ЗАБРАНА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПАТОТ, освен за дотур на роба ( 
утоварање и истоварање) и превоз на патници. 

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

4. Во с.Велебрдо СЕ ЗАБРАНУВА паркирање  на возила на дел: од мостот на 
реката до Пред Џамија. На просторот покрај Училиштето, Продавницата на Зиза  
и селската чешма. На РИД кај Споменикот, ГОРНИ РИД и од Стара Продавница 
до Раскрсница. 
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5. Во с.Ростуше одредување на паркинг просторот за такси возила лесни и комби 
возила. 

- Се одредуваат 3 паркиралишта  за такси превозници со комби возила до 

спортското игралиште и тоа : 

-     На такси компанија „Балкан турс“     ----  2 паркиралишта 

-     На такси компанија „Мирто турист“   ----  1 паркиралиште 

-     На автопревозник „Мони“-------------------- 1 паркиралиште 

 

Член  2 

Се задолжува МВР на РМ-Полициското одделение Ростуше и ПС за ГП 

Жировница да превземаат мерки според ЗБСП за спроведувањето на оваа одлука и 

регулирањето на сообраќајот на наведените места како што е наведено во член 1 од 

оваа одлука. 

Член  3 

Се задолжува Општината Маврово и Ростуше да изврши одбележување со 

хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на наведените места, каде што 

е извршено времена промена на режимот на сообраќајот. 

Член  4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и важи за период кој е 

наведен во одлуката. 
 

Бр.08-253/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
159. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето 

во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно Училиште “Денче Дејаноски” 

од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето во 

учебната 2018/2019 година на Општиското Основно училиште “Денче  Дејаноски” од 

Маврови Анови  број 08-253/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                   Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.288 

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  26.07.2019 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно училиште 

„Денче Дејаноски” – од Маврови Анови за учебната 2018/2019 година, го  донесе 

следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај за 
работењето во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно 
училиште „Денче Дејаноски“  од Маврови Анови. 

 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на 
ООУчилиште и архивата на општината. 

 

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

 

Бр.08-253/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                Алил Алили, с.р.. 
 
160. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на извештајот за Самоевалуација за 

периодот 2017-2019 година на Општинкото Основно училиште “Блаже Конески” од 

с.Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на извештајот за Самоевалуација за 

периодот 2017-2019 година на Општинското Основно училиште  “Блаже Конески” од 

с.Скудриње  број 08-253/12  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.289 

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  26.07.2019 година 

Расправајчи по  извештајот за Самоевалуација за работењето на Општинското 

Основно училиште „Блаже Конески“ – с.Скудриње за периодот од 2017-2019 година, го  

донесе следниот  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои  извештајот за 
Самоевалуација за периодот од 2017-2019 година. на Општинското Основно 
училиште „Блаже Конески“  од с.Скудриње. 

 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на 
ООУчилиште и архивата на општината. 

 

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

 

Бр.08-253/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
 161.    

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето 

во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно училиште “Блаже Конески” од 

с. Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето во 

учебната 2018/2019 година на Општинското Основно Училиште “Блаже Конески” од с. 

Скудриње,  број 08-264/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 
 

Бр.09-271/7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.290 

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  26.07.2019 година 

Расправајчи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно училиште 

„Блаже Конески“ – с.Скудриње за учебната 2018/2019 година, го  донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај за 
работењето во учебната 2018/2019 година. на Општинското Основно 
училиште „Блаже Конески“  од с.Скудриње. 
 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на 
ООУчилиште и архивата на општината. 

 

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

 

Бр.08-253/9                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
162. 
 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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето 

во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно училиште “Ѓорѓи Пулески” од 

с.Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај на работењето во 

учебната 2018/2019 година на Општинското Основно училиште “Ѓорѓи Пулески” од 

с.Ростуше  број 08-253/14  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.291 

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  26.07.2019 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно училиште 

„Ѓорѓи Пулески Пулески” – од с.Ростуше за учебната 2018/2019 година, го  донесе 

следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај за 
работењето во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно 
училиште „Ѓорѓи Пулески“  од с.Ростуше. 
 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на 
Основното Училиште и архивата на општината. 
 

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

 

Бр.08-253/10                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
163. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето 

во учебната 2018-2019 година на Општинското Основно училиште “Јосип Броз Тито” од 

с. Жировница 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето во 

учебната 2018 – 2019 година на Општинското Основно училиште “Јосип Броз Тито” 

број 08-253/15  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата 

седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/9                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.292 

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  26.07.2019 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно училиште 

„Јосип Броз Тито” – с.Жировница за учебната 2018/2019 година, го  донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај за 
работењето во учебната 2018/2019 година на Општинското Основно 
училиште „Јосип Броз Тито“  од с.Жировница. 
 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на 
О. Училиште и архивата на општината. 

 

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

 
Бр.08-253/11                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
164. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

Општина Маврово и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација – РЕЏЕП РАВМАНИ вработен на неопределено работно 

време  број 08-253/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-

тата седница одржена на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/10                                                                            Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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   01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.293 

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 од Статутот на Општина 

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

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 26.07.2019 година ја донесе 

следната:        

 О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 

Член 1 

Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ по: 10.000,оо денари, на    РЕЏЕП  

РАВМАНИ   вработен на неопределено работно време во општината со непрекинат 

работен стаж во траење од 10 години. 

Член 2 

Јубилејната  награда  се  одобрува врз основа на поднесено писмено барање од 

страна на вработениот кој ги исполнува  условите. 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член   4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-253/12                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

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: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                            

За прогласување на Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација – АЈБЕАН АЈДИНИ вработен на неопределено работно 

време број 08-253/17  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-

тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

Бр.09-271/11                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.294 

 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 од Статутот на Општина 

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

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 26.07.2019 година ја донесе 

следната:        

 О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

Член 1 

 

Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ по: 10.000,оо денари, на  АЈБЕАН  

АЈДИНИ,   вработен на неопределено работно време во општината со непрекинат 

работен стаж во траење од 10 години. 

Член 2 

Јубилејната  награда  се  одобрува врз основа на поднесено писмено барање од 

страна на вработениот кој ги исполнува  условите. 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член   4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-253/13                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
166. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

на Општина Маврово и Ростуше  (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација – ЦВЕТКО АНТИМОСКИ вработен на неопределено 

работно време,  број 08-253/18  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

Бр.09-271/12                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 



 

15 

 

01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.295 

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 од Статутот на Општина 

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

Советот на Општината на седницата одржана на ден 26.07.2019 година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 

Член 1 

 Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од 10.000,оо денари, на 

административниoт службеник ЦВЕТКО АНТИМОСКИ  вработен на неопределено 

работно време во општината за исполнет непрекинат работен стаж во траење од  10 

години. 

Член  2 

 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање од 

страна на вработениот  кој  ги исполнува условите за јубилејна награда. 

Член 3 

           Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Ошпштината 

Маврово и Ростуше за 2019 година 

Член 4 

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

Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр.08-253/14                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
167. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за ангажирање на лица и здуженија на граѓани во врска 

со традиционалниот ден Мавровско – Реканска Питијада 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за ангажирање на лица и здруженија на граѓани во врска 

со традиционалниот ден МАВРОВСКО -  РЕКАНСКА  ПИТА  “ПИТИЈАДА 2019” по 

предлог на Комисијата за одбележување на  празници, манифестации и доделување 

на награди и признанија,  број 08-253/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

Бр.09-271/13                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.296 

 Врз основа на член 62, став1 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 Ростуше ( пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                             

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 26.07.2019 година, ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За Oдобрување на финансиски средства за одбележување на Манифестацијата 

МАВРОВСКО – РЕКАНСКА ПИТА “ПИТИЈАДА 2019”                     

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува финансиски средства во износ од 

58.000,оо денари за одбележување на Манифестацијата МАВРОВСКО – РЕКАНСКА 

ПИТА  “ПИТИЈАДА 2019” која ќе се одржи на ден 27.07.2019 година по предлог на 

Комисијата  за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и 

признанија. 

Член 2 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат обезбедени од буџетот на Општината 

за 2019 година а  исплатени на следните лица и здруженија на граѓани по склучени 

договори ангажирани за манифестација: 

Бешир Рамадани---------------------------------------------------     6.000,оо денари 

Група Мајовци Дебар---------------------------------------------   10.000,оо денари 

Абдул Беќири--------------------------------------------------------   30.000,оо денари 

Здружение на граѓани ЗЕУКСТРИТОН------------------------   12.000,оо денари 

 

Член 3 

        Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 

Општината Маврово и Ростуше” 

 
Бр.08-253/15                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
168. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет 
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.297 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет – 

донација од Здружение на турски општини на ТРАЈНО користење на ЈПКД “МАВРОВО” 

од Маврови Анови, број 08-253/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/14                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 32  од Статутот на Општина 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А  

За доделување на движна ствар – камион за смет 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше  донесе Одлука за доделување на  

движна ствар – Камион за смет Марка – IVEKO, Тип – EUROKARGO ML 100E 19K, 

Шасија – ZCFA71AD602692835  -  донација од Здружение на турски општини на 

ТРАЈНО користење на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови  

 

Член  2 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука им се доделува на ЈПКД “МАВРОВО” 

од Маврови Анови на користење  ТРАЈНО   БЕЗ НАДОМЕСТ . 

 

Член 3 

Тековното одржување на возилото – регистрација, сервисирање и друго ќе биде  

обврска на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

Член  4 

 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше’’ а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-253/16                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
        

169. 
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  
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01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.298 

03/2015 ) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за Дополна  на Одлуката број 08-174/20 за поставување 

на урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Дополна на Одлуката број 08-174/20 за поставување на 

урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-253/18 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 

26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/15                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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  26.07.2019 

година  ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

 
        За Дополна  на Одлуката број 08-174/20 за поставување на урбана опрема за 

потребите на Општина Маврово и Ростуше  
 

  Член 1 
 

Со оваа Одлука  Советот на Општина Маврово и Ростуше го дополнува член 2 
од Одлуката број 08-174/20 за поставување на урбана опрема , односно видови на 
опрема и нивната локација на територијата на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член  2 

 
Во членот 2 се додава нов став кој гласи – се одресуваат две нови локации   за 

поставување на монтажно – демонтажни инфо центри:       
     1.      С. Ростуше,    КП бр. 1030    КО Ростуше 
     2.      С. Жировница, КП  бр. 1576   КО Жировница 

 
                                                      Член 3 

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

 
Бр.08-253/17                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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170. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на 

угостителските објекти на територијата на општината 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продолжување на работното време на 

угостителските објекти на територијата на општината  број 08-253/9  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница 

одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/16                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 23, став 2 од Законот за угостителска дејност (,,Сл.Весник на РМ 

бр. 62/2004), а во согласност со член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа ( 

Сл.Весник на РМ број 05/2002).Советот на Општината на седницата одржана на ден: 

26.07.2019   година, ја донесе следната: 

  О   Д   Л   У   К   А 

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на 

општината 

Член 1 

 Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуша го продолжува 

работното време за два часа на сите угостителски објекти на територијата на 

Општината кое е регулирано во член 23, став 1 од законот за угостителска дејност на Р 

Македонија.. 

Член  2 

 Примерок од оваа одлука да се достави до Полициска станица-Ростуша, 

Полициска станица - Маврови Анови и погранична полиција -Жировница. 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во ‘’Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 

 

Бр.08-253/18                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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   01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.300 

171. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

03/2015 ) ( пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го 

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош на Месна 

заедница с.Битуше за одбележување на национален празник 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош на Месна заедница 

с.Битуше за одбележување на национален празник,  број 08-253/18 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 

год. 

 
Бр.09-271/17                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 23, став 2 од Законот за угостителска дејност (,,Сл.Весник на РМ 

бр. 62/2004), а во согласност со член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа ( 

Сл.Весник на РМ број 05/2002). 

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 26.07.2019   година, ја 

донесе следната: 

  О   Д   Л   У   К   А 

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на 

општината 

 

Член 1 

 Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуша го продолжува 

работното време за два часа на сите угостителски објекти на територијата на 

Општината кое е регулирано во член 23, став 1 од законот за угостителска дејност на Р 

Македонија.. 

Член  2 

 Примерок од оваа одлука да се достави до Полициска станица-Ростуша, 

Полициска станица - Маврови Анови и погранична полиција -Жировница. 

Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави 

во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 

 
Бр.08-253/19                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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172. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство 

 

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

на Гентиана Јашари од с. Чајле – Гостивар,  број 08-253/19 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше  е донесе на 29 – тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/18                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 Ростуша /пречистен текст сл.Гласник бр.06/2008,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден   26.07.2019 година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош на Месна заедница с.Битуше за одбележување 

на национален празник 

Член 1 

Се одобрува   финансиска помош во износ од 20.000,оо денари за 

одбележување на националниот празник 2-ри Август 2019 година во с.Битуше. 

Паричните сретствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општина Маврово и 

Ростуша за 2019 година. 

Член  2 

 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено барање од 10.07.2019 

година, од месна заедница  село Битуше. 

Сртедствата ќе бидат уплатени на сметка – Орце Инадески  -  200001386452032  

Стопанска   Банка  АД  Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

 
Бр.08-253/20                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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173. 
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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување  на Зунуни 

Џеват од с.Присојница – Општина Маврово и Ростуше, број 08-253/18 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 

година. 

Бр.09-271/19                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 6.000,оо  денари за лекување на сопругата 

на Зунуни Џеват од село Присојница од Општина Маврово и Ростуше, вработен во 

Општината. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година а ќе 

бидат наменети за лекување и други медицински третмани. 

 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 

02.07.2019 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година на 

трансакциона сметка. 

Член  3 

 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше’’ а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 

Бр.08-253/21                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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174. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Тренеска Мирјана 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Тренеска Мирјана од 

с.Врбен , Општина Маврово и Ростуше за лекување,број 08-253/21 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 26-тата седница одржана на ден 26.07.2019 

година. 

 
Бр.09-271/20                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Тренеска Мирјана 

 

Член 1 

 На Тренеска Мирјана од село Врбен  Општина Маврово и Ростуше и   се 

одобрува  парична помош во износ од 15.000,оо  денари за лекување.  Врз основа на 

поднесено писмено барање од 22.07.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка број 210501698814981 која се води 

во НЛБ Тутунска  Банка. 

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-253/22                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 

 



 

24 

 

   01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.304 

175 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош  на Черкези Асан  за 

лекување на неговиот син Черкези Адмир број 08-253/22 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/21                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за лекување 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 5.000,оо  денари за покривање на трошоци 

за лекување на  Черкези Адмир син на Черкези Асан од село Врбјани – Општина 

Маврово и Ростуше. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 

25.07.2019 година. 

 Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2019 година на трансакциона сметка на  Асан Черкези  број: 

200001678081271   која се води во  Стопанска Банка АД – Скопје. 

 

Член  3 

 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше’’ а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-253/23                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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176. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство 

 

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

Здружението за култура РЕКА Е ЕПЕРМЕ – Гостивар за организирање на 

традиционална манифестација, број 08-253/23 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/22                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобруваат  финансиски средства  во износ од 30.000,оо денари на  

Здружение за култура РЕКА Е ЕПЕРМЕ – Гостивар за организирање на Традиционална 

манифестација ГОРНОРЕКАНСКИ СРЕДБИ 2019. 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука  ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2019 година. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање  од 

18.07.2019 година.  

Член  4 

 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше’’ а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-253/24                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 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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177. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош за лекување на 

ЈАСМИНА МИХАЈЛОСКА 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на 

ЈАСМИНА МИХАЈЛОСКА  од Гостивар, број 08-253/24 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 29-тата седница одржана на ден 26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/23                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на ЈАСМИНА МИХАЈЛОСКА 

 

Член 1 

 На Јасмина Михајлоска од Гостивар и се одобрува  парична помош во износ од 

30.000,оо  денари за лекување. Врз основа на поднесено писмено барање од 

10.06.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на Јасмина Михајлоска број 

300127023593102.  

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-253/25                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 



 

27 

 

   01 Август 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   бр.08 стр.307 

178. 

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 следнио:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош за лекување на 

Текније Рамадани  

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Текније 

Рамадани од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше,  број 08-253/25 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 29 -тата седница одржана на ден 

26.07.2019 година. 

 
Бр.09-271/24                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
31.07.2019 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 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 

година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.07.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Текније Рамадани 

Член 1 

 На Текније Рамадани од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во износ од  12.000,оо   денари за лекување. Врз основа на 

поднесено писмено барање од 20.07.2019 година и медицинска документација.  

Член  2 

 Средствата од член 1 Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на 

Општината за 2019 година.   

Член  3 

 Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник  на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-253/26                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
26.07.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

С О Д Р Ж И Н А 
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