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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.308 

179. 
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 Извештајот за остварени приходи и 

расходи на ЈПКД “МАВРОВО” Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Извештајот за остварени приходи и 

расходи на ЈПКД “МАВРОВО” Маврови Анови за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 

година 08-294 / 3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  30-тата 

седница одржана на ден 29.08.2019 година.          

 
Бр.09-297 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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: 29.08.2019 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 

Анови за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои Извештајот за остварени 
приходи и расходи на ЈПКД “МАВРОВО” Маврови Анови за периодот од 
01.01.2019 до 30.06.2019 година. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Директорот на 
ЈПКД “МАВРОВО” Маврови Анови и архивата на општината. 

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

 
Бр.08-294/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
180. 
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:  



 

3 

 

04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.309 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација  ( Адија Мурати КП бр. 1155, КО Требиште ),  број 

08-294/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница 

одржана на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/2                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. Донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот 
објект.Домување.  Број на зграда  1,намена на зграда А1-1,влез 2, кат Су,намена на 
посебен дел од зграда П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 80 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат Пр, стан 1, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 87 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, стан 1, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел 
од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 74 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, стан 2, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 15 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1155 КО Требиште, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.476  на м.в. СЕЛО. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.310 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                            

 

Бр.08-294/4                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 

29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                  Алил Алили, с.р.. 
 

181. 

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 вклопување на бесправен изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправен изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација ( Ердин Мехмети КП бр. 1732, КО Жировница )  

број 08-294/5  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  30-тата 

седница одржана на ден 29.08.2019  година. 

 

Бр.09-297/3                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                  Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. Донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.311 

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 

Домување. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат су, нмаена на посебен дел од 
зграда П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 31 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 76 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 5 м2. 
Број на зграда 1намена на зграда а1-1, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда 
СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 75 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 75 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 9 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4,влез 1, кат су,намена на посебен дел од зграда 
П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 8 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 2, кат мк1, намена на посебен дел од 
зграда П,внатрешна површина на посебен дел од зграда 8 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 3, кат пр, намена на посебен дел од 
зграда Г, внатрешна површина на посебен дел од зграда 11 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1732, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101312 на м.в. Село. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше.”                                                                                                                                          

 

Бр.08-294/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                 Алил Алили, с.р.. 
 
182. 
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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.312 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација (  Изеири Бајрам КП бр. 195, КО  Скудриње )  број 

08-294/6  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница 

одржана на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                   Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                   Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. донесе 

 
О   Д    Л    У    К     А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.   
Број на зграда  1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 64 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 67 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 
зграда  ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 11 м2. 
 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.195, КО Скудриње, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.810, на м.в. Долни Голгон. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.  
Бр.08-294/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

29.08.2019 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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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.313 

183. 
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 вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација ( КП бр. 243/2, КП бр. 243/4 и КП бр. 243/3 КО 

Аџиевци , Маврово и Ростуше – Асим Садику ), број 08-294/7 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на  30-тата седница одржана на ден 29.08.2019 година.          

 
Бр.09-297/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект(К1+К2) со намена –домување во станбени куќи со 
дворови-самостојни(А1-1), е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка 
планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.243/2 ,  КП бр.243/4 , на м.в.село, КО Аџиевци, 
Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.93 и на КП бр. 243/3 на м.в. село, КО 
Аџиевци, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.94 
 

Член 3 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.314 

-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
 

Бр.08-294/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
 184.    

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 влопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација ( КП број 1159, КО Велебрдо -  Исмаили Нуредин 

),  број  08-294/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата 

седница одржана на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. донесе 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.315 

-Индивидуален станбен објект (Пр+01+Ма) со намена -домување во станбени куќи (А1),  
е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1159, на м.в. влок , КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.304. 
 

Член 3 
 

-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          

 

 
Бр.08-294/8                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
185. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од 

Урбанистичко планска документација – УПС за с.Леуново 

  

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

Урбанистичко планска документација – УПС за с. Леуново ( КП бр.1/6, КО Леуново, 

Имотен лист бр.279 – Лазо Керазоски ),  број 08-294/9 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржана на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/7                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7 точка 2 ,  член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1  од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 
193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината 
Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ бр 03/15) а во врска со член 2, став 1, алинеа 5 од 
Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово 
и Ростуша на 30 – тата седница одржана на ден 29.08.2019 г0дина  донесе: 
 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Урбанистичко планска документација –УПС за с.Леуново 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.316 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичко 

планска  документација–УПС за с.Леуново. 
Кон оваа измена се пристапува  по иницјатива на Општината Маврово и 

Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко 

планска документација-УПС за с.Леуново , заради утврдување на правен статус на 
истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник 
на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/15, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16 и 190/17). 

                                                           Член 2 
Одлуката се донесува заради проширување на опфатот во Урбанистичко 

планска документација -УПС за с.Леуново, бидејќи објектот делумно лежи надвор од 
опфатот на Урбанистичко планска документација-УПС  за с.Леуново. 

Локација на објектот е на КП бр.1/6, на м.в.Расадиште КО Леуново,, Маврово и 
Ростуше, запишан во Имотен лист бр.279. 

 Член 3 
Со оваа одлука  се врши проширување на опфатот со цел вклопување на 

објектот во идна  Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Леуново.   
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше.    
  

 

Бр.08-294/9                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
186. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од 

Урбанистичко планска документација – УПС за с.Ростуше 

 

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

Урбанистичка планска документација – УПС за с. Ростуше ( КП бр. 1800, м.в. село, КО 

Ростуша , Имотен лист бр.433 – Блажески Пандил ), број 08-294/10 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 

година. 

Бр.09-297/8                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.317 

 Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 
199/14,44/15,193/15,31/16,163/16,64/18,168/18), член 34 точка 6 од Статутот на 
Општината Маврово и Ростуша(„Сл. гласник“ бр 03/15) а во врска со член 2,став 
1,алинеа 5   од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во 
урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на 
Општината Маврово и Ростуше  на 30 – тата седница одржана на ден 29.08.2019 
година донесе: 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Ростуше 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичко 

планска документација -УПС за с.Ростуше, по иницјатива на Општината Маврово и 
Ростуша. 

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко 
планска документација-УПС за с.Ростуше , заради утврдување на правен статус на 
истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти                                        
(„Сл.весник на Р.М.”бр..23/11, 54/11, 56/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190/17). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување на просторот во Урбанитичко планска 

документација-УПС за с.Ростуше,  каде што според сегашната намена на просторот 
предвидена е зона-Патна инфраструктура , а со одлуката се врши пренамена на 
просторот во зона Живеалиште (ЖГ) со намена А1 . 

Локацијата на објектот е  на КП бр.1800, м.в. село, КО Ростуша, Маврово и 
Ростуше, запишан во Имотен лист бр.433 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на дел од земјиште на КП бр.1800,  КО 

Ростуша во идна Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Ростуше. 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-294/10                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                            П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
187. 
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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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.318 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација ( КП бр.243/2, КП бр. 243/4 и КП бр. 243/3, м.в. 

село, КО Аџиевци – Садику Мирвет ), број 08-294/11 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/9                                                                            Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник 
на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 
52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 30 седница одржана на 
29.08.2019 год. донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 

-Индивидуален станбен објект(Пр+К1) со намена –домување во станбени куќи со 
дворови-самостојни(А1-1), е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка 
планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.243/2 ,  КП бр.243/4 , на м.в.село, КО Аџиевци, 
Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.93 и на КП бр. 243/3 на м.в. село, КО 
Аџиевци, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.94 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
 

Бр.08-294/11                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 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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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.319 

188. 
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 Интегрираниот план за локален 

развој на Општина Маврово и Ростуше за период 2019-2022 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Интегрираниот план за локален развој 

на Општина Маврово и Ростуше за период од 2019 – 2022 година, број 08-294/12 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден  

 

 

Бр.09-297/10                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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 30 седница одржана на ден  29.08.2019 година 

Расправајќи по  Интегрираниот план за локален развој на Општина Маврово и Ростуше 

за период 2019 – 2022 година, го  донесе следниот  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои  Интегрираниот план за 
локален развој на Општина Маврово и Ростуше за период  2019 – 2022 
година. 

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

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

 
Бр.08-294/12                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
189. 
 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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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.320 

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на СОГЛАСНОСТА на Годишниот План за вработување за 2020 

година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, СОГЛАСНОСТА на Годишниот План за вработување  за 2020 

година , број 08-294/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-

тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

Бр.09-297/11                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 од Законот за вработените 

во јавниот сектор /,,Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 

198/2018/, како и врз основа на Методологијата запланирање на вработувањето во 

јавниот сектор согласно начелото за соодветна и правична застапеност, како и 

формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за 

реализација на годишниот план за вработување /,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 

29.08.2019 година, ја дава следната   

 

С О Г Л А С Н О С Т  

1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ на Годишниот 
План за вработување за 2020 година, заведен со архивски број 01-293/1 од 
28 .08.2019 година, по предлог на Градоначалникот на општината, а изготвен 
од страна на стручната служба на општината. 

2. Годишниот план за вработување за 2020 година ќе се применува сметано од 
01.01.2020 година до 31.12.2020 година 

3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавена во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-294/13                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
190. 
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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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.321 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање на согласност на Годишниот план за 

вработување за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност на Годишниот план за 

вработување за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше ,  број 08-294/14 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 

29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/12                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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, 35/2018 и 198/2018), 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 29.08.2019 година донесе    

О Д Л У К А  

За давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година во Општина 

Маврово и Ростуше 

 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Годишниот план за вработување за 

2020 година, во Општина Маврово и Ростуше заведен со архивски и деловоден број 

01-293/1  од  28.08.2019 година. 

Член 2 

  Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување 

на слободни работни места преку објавување на јавен оглас  согласно одредбите на 

Законот за административни службениции Закон за работни односи. 

  За пополнување на слободните работни места предвидени во 

Правилникот за систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше 

ќе бидат обезбедени парични средства од Буџетот на Општина Маврово и Ростушe за 

2020 година, од ставките 401 и 402 Програма Е0. 

 

Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината, Годишниот 

план за вработување за 2020 година, Општината да гo достави на мислење до 

Министерството за информaтичко општество и администрација на Република 

СевернаМакедонија.    

Член 4 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.322 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-294/14                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
191. 
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 за реконструкција 

на објектот од Културно наследство Џамија во село Јанче 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за реконструкција 

на објектот од Културно наследство Џамија во село Јанче  број 08-294/15 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 

29.08.2019 година. 

Бр.09-297/13                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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    

29.08.2019  година, ја донесе следната 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош  за реконструкција на објектот од Културно 

наследство Џамија од село Јанче 

 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ  од  30.000,оо  денари за потребите 

на Иницијативниот одбор за реконструкција на објектот од Културно наследство Џамија 

во село Јанче. 

Член  2 

  Средствата од став 1, на оваа Одлука  се одобруваат врз основа на поднесено 

писмено барање од Иницијативниот одбор за реконструкција на објектот од Културно  
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.323 

наследство - Џамија во село Јанче  а  ќе се исплатат од Буџетот на Општината за 2019 

год. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр.08-294/15                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
        

192. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство на 

Здружението МАКИТТУРК – Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство на 

Здружението МАКИТТУРК -  Скудриње за организирање на културно уметничка средба 

на 05.10.2019 година во Видор Република Италија  број 08-294/16 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 

година. 

 
Бр.09-297/14                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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  29.08.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство на Здружението МАКИТТУРК - 

Скудриње 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 60.000,оо денари на  Здружението 

МАКИТТУРК – Скудриње за организирање на културно уметничка средба пропратена  
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.324 

со спортски и други активности, која ќе се одржи на 05.10.2019 година во Видор -  

Република Италија. 

Член 2 

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

општината за 2019 година, а ќе бидат  уплатени на жиросметка  200003384306033 

Стопанска Банка АД Скопје. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Здружението од 19.07.2019 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.08-294/16                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 

29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 

193. 

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 Црквата  

Св. Пантелејмон од с. Ниќифорово 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош на Црквата Св. 

Пантелејмон од с. Ниќифорово  број 08-294/17 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/15                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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 година, Советот на 

Општината на седницата одржана на ден 29.08.2019  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црквата  Св. Пантелејмон од 

 с. Ниќифорово 
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Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во износ од  30.000,оо  денари за санација на 

оштетени делови, зидови и друго на Црквата во село Ниќифорово. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2019 година. 

Член  2 

 Паричната помош од став 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на 

поднесено барање од Црковниот одбор с.Ниќифорово. 

 Средствата ќе бидат уплатени на сметка на Здружение на граѓани с.Ниќифорово 

која се води во УНИ БАНКА – филијала Гостивар број: 24024001743883. 

  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

 

Бр.08-294/17                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
194. 
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 Црквата 

Успение на пресвета Богородица од с. Леуново 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош на Црквата Успение 

на пресвета Богородица од с.Леуново  број 08-294/18 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/16                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 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 година, Советот на 

Општината на седницата одржана на ден 29.08.2019  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.326 

За доделување на финансиска помош на Црквата Успение на пресвете Богородица од 

с.Леуново 

 

Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во износ од 30.000,оо денари за реновирање, 

реставрација на зидовите околу Црквата, опшивање со пластифициран лим на 

бетонските горни капи како и заштита на столбовите од камен на оградата и 

организирање на прослава по повод нејзиниот празник. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2019 година. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од 03.08.2019 

година од Здружение на граѓани на Месна Заедница село Леуново Општина Маврово 

Ростуше. 

 Средствата ќе бидат уплатени на жиро-сметка  300120000129622  Комерцијална 

банка АД Скопје  со цел на дознака: донација за црквата. 

  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

 
Бр.08-294/18                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
195. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Анифка Сулејмани 

 

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

Сулејмани  број 08-294/19 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

 
Бр.09-297/17                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.327 

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 29.08.2019   година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на парична помош за лекување на Анифка Сулејмани 

 

Член 1 

 На Анифка Сулејмани од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

парична помош во износ од 30.000,оо денари за лекување. Врз основа на поднесено писмено 

барање. 

            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.08-294/19                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
 
196. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Агрон Зунуни 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Агрон Зунуни за 

лекување на неговата ќерка  Армила Зунуни  број 08-294/20 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница одржена на ден 29.08.2019 година. 

 

Бр.09-297/18                                                                             Општина Маврово и Ростуше 

30.08.2019 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). 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.328 

Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.08.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Агрон Зунуни 

 

Член 1 

 На Агрон Зунуни од село Присојница – Општина Маврово и Ростуше  му се 

одобрува  парична помош во износ од 35.000,оо  денари за лекување на неговата 

малолетна ќерка Армила Зунуни. Врз основа на поднесено писмено барање и 

медицинска документација за покривање на трошоци направени  за медицински 

третман поради каснување од куче скитник. 

Член  2 

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

Општината за 2019 година. Врз основа на поднесено писмено барање од 29.08.2019 

година на трансакциска сметка на  Агрон Зунуни татко на Армила Зунуни,  број 

200003009307040 – Стопанска банка АД – Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-294/20                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 год.                                                                           П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                   Алил Алили, с.р.. 
    

197. 

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 годишниот извештај за работењето 

во учебната 2018/2019 година на СОУ “МАВРОВО - РОСТУШЕ” од Ростуше 

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

учебната 2018/2019 година на СОУ “МАВРОВО - РОСТУШЕ” од Ростуше -  број 08-

294/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница 

одржена на ден 29.08.2019 година. 

Бр.09-297/19                                                                             Општина Маврово и Ростуше 

30.08.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                     Медат Куртовски  с.р. 
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04 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.09 стр.329 

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  29.08.2019 година Расправајќи 

по годишниот извештај за работењето на СОУ “МАВРОВО- РОСТУШЕ” од Ростуше 

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 СОУ “МАВРОВО-РОСТУШЕ” од 
Ростуше.  

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, Директорот на СОУ 
“МАВРОВО-РОСТУШЕ” од Ростуше и архивата на општината. 

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

 

Бр.08-294/21                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.08.2019 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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