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198. 
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. 1180  КО Жировница запишан во имотен 

лист бр. 101342 на м.в село – Алберт Веапи ),  број 08-315/3  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржена на ден  20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 - та седница одржана на 20.09.2019год. 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 23 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 27 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 4 м2. 
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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 28 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 4 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1180, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101342 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.08-315/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
199. 
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. 1041/1 КО Жировница запишан во имотен 

лист бр. 101342 на м.в село – Алберт Веапи ),  број 08-315/4  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржена на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31-та седница одржана на 20.09.2019 год. Донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
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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 43 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат Пр, намена на посебен дел од зграда 
П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 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 47 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 2 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 45 м2. 
Број на зграда 1, наменаљ на зграда А1-1,влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 4 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1041/1, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101342 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.08-315/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

200. 
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 

 

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

урбанистичка планска документација (  Ваит Пајкоски  КП бр. 1650, КО  Жировница )  број 

08-315/5  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница 

одржана на ден.20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 



 

5 

 

26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.333 

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 31 - та седница одржана на 20.09.2019 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, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 62 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2,кат 1, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 61 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 8 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат 2, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 63 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 2, кат 2, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 4 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1650, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.1307 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.08-315/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

201. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
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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 (  Даути Ајет КП бр. 1619, КО  Жировница )  број 08-

315/6  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница 

одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 - та седница одржана на 20.09.2019 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 57 м2. 
Број на зграда 1, на,мена на зграда А1-1,влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 58 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. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда 
СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 59 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 5 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 33 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 7 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
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-Локација на објектот е на КП бр.1619, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101303 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.08-315/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
202. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Илмија Исмаили КП бр. 940, КО  Велебрдо )  број 

08-315/7  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница 

одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 - та седница одржана на 20.09.2019год. 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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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.336 
Домување. 
Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 2, кат Су, стан 1,намена на посебен дел од 
зграда Г,внатрешна површина на посебен дел од зграда 33 м2. 
Број на зграда 3, 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 37 м2. 
Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 40 м2. 
Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Пп, внатрешна површина на посебен дел од зграда 5 м2. 
Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 41 м2. 
Број на зграда 3, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 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.940, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.104 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.08-315/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

203. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Сулејмани Асан и Илмија, КП бр. 757, КО   

Велебрдо )  број 08-315/8  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-

тата седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.337 

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 31 - та седница одржана на 20.09.2019год. 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 По, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда П, внатрешна површина на посебенд ел од зграда 17 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда а1-1, влез 3, кат По,стан 1, намена на посебен дел од 
зграда П,внатрешна површина на посебен дел од зграда 14 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 68 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 5 м2. 
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда 
Хс,внатрешна површина на посебен дел од зграда 14 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 68 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 5 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
Хс,внатрешна површина на посебен дел од зграда 14 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 3, намена на посебен дел од 
зграда Ст,внатрешна површина на посебен дел од зграда 73 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, намена на посебен дел од зграда 
Хс,внатрешна површина на нпосебен дел од зграда 8 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.757, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.171 на м.в. Раен. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          
Бр.08-315/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 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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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.338 
204. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Ибраими Адел  КП бр. 1347, КО  Жировница )  

број 08-315/9  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница 

одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 - та седница одржана на 20.09.2019год. 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 

Домување. 
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1,кат пр,намена на посебенд ел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 38 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ, внатрешна површина на посебенд ел од зграда 46 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 46 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат ма, намена на посебенд ел од зграда 
ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 



 

11 

 

26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.339 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Локација на објектот е на КП бр.1347, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101220 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.08-315/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

205. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Јахја Бајрам   КП бр. 1071, КО Велебрдо  и КП бр. 

1072, КО  Велебрдо )  број 08-315/10  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 31-тата седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 седница одржана на 20.09.2019год. 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 
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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, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст,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 82 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1,влез 1, кат Ма, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 79 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 1, 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.1071, КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.383 на м.в. Село,и КП бр.1072 КО Велебрдо,Маврово и Ростуше,запишан 
во Имотен лист бр.247 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.08-315/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

206. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Рујда Османи   КП бр. 1081/1, КО  Жировница )   

број 08-315/11  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата 

седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /9                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.341 
РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 

Маврово и Ростуше на 31 седница одржана на 20.09.2019год. 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 48 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 56 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 7 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 58 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 7 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4,влез 2, кат Пр,намена на посебен дел од зграда 
П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 23 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4,влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда П, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 26 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 4 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1081/1, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.101257 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.08-315/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

207. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.342 

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 (  Сафет  Бајрамоски    КП бр. 182, КО  Аџиевци )  

број 08-315/12  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата 

седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 седница одржана на 20.09.2019год. 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. 
Домувањ 
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1,влез 2, кат Су, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Г,внатрешна површина на посебен дел од зграда 18 м2. 
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат Су,стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 70 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 88 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 19 м2. 
Број на зграда 1намена на зграда А1-1,влез 1,кат 1,стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 88 м2. 
Број наљ зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Пп, внатрешна површина на посебен дел од зграда 19 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст, внатрешна површина на посебен дел од зграда 72 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Ма, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Пп, внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2.  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.343 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.182, КО Аџиевци, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.7 на м.в. Зад куќа.. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          
Бр.08-315/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

208. 

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

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

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

) (пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                    

За прогласување на Одлуката  за усвојување на годишната програма за работа на ОУ 

“Денче Дејаноски” за учебната 2019/2020 година. 

  

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ 

“Денче Дејаноски” за учебната 2019/2020 година  број 08-315/13 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                 

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.09.2019 година  Расправајќи по 

годишната програма за работа во учебната 2019/20  година на ОУ “Денче Дејаноски” од  

Маврови Анови е донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Денче Дејаноски”  за учебната 

2019/20 година 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ 

“Денче Дејаноски” од Маврови Анови за учебната 2019/20 година. 

Член 2 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Денче 

Дејаноски” од  Маврови Анови  и архивата на општината. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.344 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во” Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/13                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

209. 

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

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

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

) (пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

 З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                    

За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ЦОУ 

“Ѓорѓи Пулески” за учебната 2019/20 година. 

  

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ЦОУ 

“Ѓорѓи Пулески” за учебната 2019/20 година  број 08-315/14  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /12                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.09.2019 година  Расправајќи по 

годишната програма за работа во учебната 2019/20  година на  ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од 

с.Ростуше е донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  ЦОУ ”Ѓорѓи Пулески “ за учебната 

2019/20 година 

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ЦОУ 

“Ѓорѓи Пулески” од Ростуше за учебната 2019/20 година. 

 

Член 2 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ЦОУ “Ѓорѓи 

Пулески” од Ростуше и архивата на општината. 

 

Член 3 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.345 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/14                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

210. 

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

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

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

) ( пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ 

“Блаже Конески” за учебната 2019/20 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ 

“Блаже Конески” за учебната 2019/20 година  број 08-315/15  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 год. 

Бр.09-322 /13                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.09.2019 година  Расправајќи по 

годишната програма за работа во учебната 2019/20  година на ОУ “Блаже Конески” од 

с.Скудриње е донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Блаже Конески” за учебната 

2019/20 година 

 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ 

“Блаже Конески” од Скудриње за учебната 2019/20 година. 

 

Член 2 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Блаже 

Конески ” од Скудриње и архивата на општината. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.346 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

211. 

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

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

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

) ( пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 За прогласување на Одлуката за  усвојување на годишната програма за работа на ОУ 

“Јосип Броз Тито” за учебната 2019/20 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување  на годишната програма за работа на ОУ 

“Јосип Броз Тито” за учебната 2019/20 година број 08-315/16  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 год. 

Бр.09-322 /14                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.09.2019 година  Расправајќи по 

годишната програма за работа во учебната 2019/20  година на ОУ “Јосип Броз Тито” од 

с.Жировница  е донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Јосип Броз Тито” за учебната 

2019/20 година 

Член 1 

 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ 

“Јосип Броз Тито” од Жировница за учебната 2019/20 година. 

Член 2 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Јосип 

Броз Тито” од Жировница  и архивата на општината. 
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Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/16                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

212. 

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

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

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

) ( пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на СОУ 

“Маврово-Ростуше” за учебната 2019/20 година. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување  на годишната програма за работа на ОУ 

“Јосип Броз Тито” за учебната 2019/20 година број 08-315/17 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 год. 

 Бр.09-322/15                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.09.2019 година  Расправајќи по 

годишната програма за работа во учебната 2019/20  година на СОУ “Маврово-Ростуше” 

од с.Ростуше е донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  СОУ “Маврово-Ростуше” за учебната 

2019/20 година 

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на СОУ 

“Маврово-Ростуше” од Ростуше за учебната 2019/20 година. 

 

Член 2 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на СОУ 

“Маврово-Ростуше” од Ростуше и архивата на општината. 
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Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/17                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

213. 

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

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

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

) ( пречистен текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за  давање на согласност за формирање паралелки со 

помалку од 24 ученици во СОУ “Маврово-Ростуше” с.Ростуше, ООУ “Блаже Конески” 

с.Скудриње, ОУ “Денче Дејаноски” с.Маврови Анови, ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” с. Ростуше, и 

ОУ “Јосип Броз Тито” с.Жировница 

Бр.09-322 /16                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 41 од Законот за основно образование ("Сл.весник на РМ" бр. 

103/08,33/10,116/10,156/10,18/11,51/11, 6/12, 100/12) и член 15, став1, точка 8 и член 25, 

став 1, точка 11 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.гласник на Општина 

Маврово и Ростуше“ бр.03/2015 пречистен текст), 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше  на седницата одржана  на ден 

20.09.2019 година, ја донесе следната :  

 

О Д Л У К А 

За давање  на согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во СОУ 

“Маврово-Ростуше” с.Ростуше, ООУ “Блаже Конески” с.Скудриње, ОУ “Денче Дејаноски” 

с. Маврови Анови, ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше и ОУ “Јосип Броз Тито” с.Жировница 

 

Член 1 

Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност за 

формирање   паралелки со помалку од 20 ученици за учебната 2019/2020 година.  

 

Член  2 

Во СОУ “Маврово-Ростуше” од Ростуше се формираат паралелки со помал број на 

ученици и тоа:  
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2 ( две ) паралелки во прва година   ( I – 1  10 ученици) и (  II – 2  9 ученици )                                                                                                                                                      

2 ( две ) паралелки во втора година ( II – 1  23 ученици) и( II – 2  23 ученици)                                                        

2 ( две ) паралелки во трета година ( III- 1  11 ученици)  и ( III-2  12 ученици)                                                                                                   

2 ( две ) паралелки во четврта година (IV-1  15ученици)  и (IV-2  15 ученици)  

 

Член 3 

Во ООУ “Блаже Конески” од Скудриње се формираат паралелки со помал број на 

ученици и тоа:  

 I-1 паралелка 18 ученици                                                                                                                                                                                                                      

II – а  1 паралелка  7  ученици,                                                                                                                                                                            

II – б  1 паралелка  8  ученици,                                                                                                                                 

III -     1 паралелка 16 ученици,                                                                                                                                

IV -     1 паралелка 19 ученици,                                                                                                                                               

V -      1 паралелка  15 ученици,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VI - а  1 паралелка   8  ученици,                                                                                                                                                                       

VI- б    1 паралелка  7  ученици,                                                                                                                                              

VII- a   1 паралелка  9  ученици,                                                                                                                                 

VII- б   1 паралелка  9  ученици,                                                                                                                                                                    

VIII-а    1 паралелка 9  ученици,                                                                                                                                                    

VIII-б   1 паралелка 10 ученици,                                                                                                                                               

IX-       1 паралелка 18 ученици,     

 

ПОУ  “Блаже Конески” - Присојница 

I -        1 паралелка  10  ученици, 

II и III  1 паралелка    9  ученици, 

IV-       1 паралелка    9 ученици, 

V-        1 паралелка    9 ученици, 

 

ПОУ  “Блаже Конески” -   Аџиевци 

I,II,III,V   1 – Паралелка   8 ученици - Комбинирана                                                                                                                            

 

Член 4 

Во ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови се формираат паралелки со помал број на 

ученици и тоа:      

                                                                                                                                                                             

Маврови Анови,                                                                                                                                                                                      

I – V   1 паралелка 6 ученици,  - Комбинирана                                                                                         

VI –    1 паралелка  4 ученици,                                                                                                                                                                                               

VII –   1 паралелка  3 ученици,                                                                                                                                                 

VIII –  1 паралелка  4 ученици,                                                                                                                                                          

IX-      1 паралелка  6 ученици,   

Село Врбен,                                                                                                                                                                                                                              
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I –V    1 паралелка   5 ученици,  - Комбинирана 

                                                                                                                                                 

Село Дуф,     

   II –   1 Ученик,                                          

   

 Село Нистрово,    

I – V    1 паралелка  3 ученици, - Комбинирана                                                                                                                                                                                  

VII –    1 паралелка  1 ученик,   

IX -   1 паралелка  3 ученици,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Село Маврово,     

 I –   1 паралелка 1 ученик.  

  

Член 5 

Во ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од Ростуше се формираат паралелки со помал број на ученици и 

тоа:     

     Село Ростуше,       

 I  -        1 паралелка 12  ученици,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II иIV     1 паралелка 19  ученици - Комбинирана, 

III  -       1 паралелка  10 ученици, 

V  -        1 паралелка   9  ученици, 

VI а-      1 паралелка  12 ученици, 

VI б-      1 паралелка  11 ученици, 

VII а-     1 паралелка   6  ученици,                                                                                                                                          

VII б-     1 паралелка    7 ученици, 

VIII а-    1 паралелка  14 ученици,  

VIII б-    1 паралелка  11 ученици, 

IX а-      1 паралелка    9 ученици, 

IX б-      1 паралелка    8 ученици, 

 

Село Требиште, 

I и II      1 паралелка   11 ученици - Комбинирана, 

III -        1 паралелка     9 ученици, 

IV-         1 паралелка   10 ученици, 

V -         1 паралелка     6 ученици, 

VI -        1 паралелка     7 ученици, 

VII -       1 паралелка     6 ученици, 

VIII  -     1 паралелка     4 ученици, 

IX -        1 паралелка     6 ученици. 

Село Велебрдо, 

I и III-        1 паралелка   5   ученици,- Комбинирана 

IV  и  V-    1 паралелка   7   ученици  - Комбинирана 
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Село Јанче 

I, IV и V -    1 паралелка  3  ученици - Комбинирана 

 

Член 6 

Во ОУ “Јосип Броз Тито” од Жировница се формираат паралелки со помал број на 

ученици и тоа: 

 

Село Жировница, 

I  -        1 паралелка   4 ученици 

II -        1 паралелка   5 ученици 

III-        1 паралелка 12 ученици 

IV-        1 паралелка 11ученици 

V -        1 паралелка   8 ученици 

VI-        1 паралелка   6 ученици 

VII-       1 паралелка 10 ученици 

VIII-      1 паралелка  11ученици 

IX -       1 паралелка   6 ученици 

 

Село Врбјане – Албански наставен јазик 

I и III     1 паралелка   4 ученици - Комбинирана 

II и IV   1 паралелка    4 ученици - Комбинирана 

V-         1 паралелка    2 ученици 

VI -       1 паралелка    2 ученици 

VIII-      1 паралелка    2 ученици 

IX -       1 паралелка    4 ученици 

 

Село Сенце – Албански наставен јазик 

II, IV и V   -        1 паралелка    3 ученици - Комбинирана 

Член 7 

Одлуката ќе биде доставена до Министерството за наука и образование, 

градоначалникот, училиштата и архивата на општината. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Сл. Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-315/18                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

214. 

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

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

Општина Маврово и Ростуше (” Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015  
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) ( 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 службено патување во странство 

Република Италија 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување во странство 

Република Италија на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше со цел учество 

на иселеничка средба која, број 08-315/19  што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019  година. 

Бр.09-322 /17                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
 

Врз основа на ллен 36,став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ,,/Сл.Весник на 

РМ,, број 05/2009 и член 25 став 1 , точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша 

сл.гласник бр.03/2005  а во согласност со член 5 и 9 од Уредбата за издтоци за службени 

патувања и селидби во странство што на органите на државнмата управа им се 

признаваат во тековни трошоци /,,Сл.Весник на РМ,, 

бр.50/2000,64/2001,74/2002,110/2008,82/2010,12/2012,05/2013,01/2014, и 90/2014 , 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 20.09.2019 

година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на службено патување во странство 

 Република Италија  

 

Член  1 

Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на 

Општина Маврово и Ростушe Медат  Куртовски, во  Република Италија во градо ВИДОР 

во периодот од 03.10..2019 год  до 09.10.2019 година, вкупно ќе се задржи 7 работни 

дена,    а со цел учество на иселеничка средба на покана од  Асоцијацијата  

“МАКИТТУРК”  од Скудриње.  

Член  2 

Тековните трошоци за патување се на трошак на општина Маврово и Ростуше . 

Дневницата за службеното патување ќе биде исплатена во износ од 50% или во 

износ од 190,оо евра  предвидена за државата во која се патува, односно ќе бидат 

исплатени согласно Решението за изменување на Решението за највисоки износи на 

дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната 

управа им се признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на РМ,, бр. 19/2014. 
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Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше,,. 

Бр.08-315/19                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

215. 

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

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Согласноста на Годишниот план за вработување за 2020 на ЈПКД 

Маброво од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста на Годишниот план за вработување за 2020 година  на 

ЈПКД Маврово од Маврови Анови кој ќе се применува од 01.01.2020 година до 31.12,2020 

година,  број 08-351/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та 

седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /18                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 20.09.2019 година донесе:    

 

О Д Л У К А  

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

“МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 1  

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

2020 година, во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови  заведен со архивски и деловоден 

број   0302-730  од  18.09.2019 година. 

Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината, Годишниот 

план за вработување за 2020 година, ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови да гo достави  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.354 

на мислење до Министерството за информaтичко општество и администрација на 

Република Северна Македонија.    

Член 4 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/20                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

216. 

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

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

за 2020 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

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

за 2020 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови заведен со архивски и деловоден 

број 0302-730 од 18.09.2019 година. Број 08-315/21 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /19                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 20.09.2019 

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 0302-730 од 
18.09.2019 година, по предлог на Директорот на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 
Анови, а изготвен од страна на стручната служба на ЈПКД “МАВРОВО” од 
Маврови Анови. 

 



 

27 

 

26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.355 
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.08-315/21                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
217. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за дополнување на членот 3 од Одлуката за поставување 

на урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за дополнување на членот 3 од Одлуката за поставување на 

урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше, број 08-315/22 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 22.09.2019 

година. 

Бр.09-322 /20                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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  20.09.2019 година  ја донесе 

следната: 

 
О Д Л У К А 

        За  дополнување на членот 3 од Одлуката за поставување на урбана опрема за 
потребите на Општина Маврово и Ростуше  

 
  Член 1 

Со оваа Одлука  се дополнува членот 3 од Одлуката за поставување на урбана 
опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше број: 08-174/20 од 18.05.2019 
година за која што Советот на општина Маврово и Ростуше даде согласност за 
поставување на урбана опрема , односно видови на опрема и нивната локација на 
територијата на Општина Маврово и Ростуше. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.356 
          Член  2 

 Во членот 3 се додаваат следните локации: 

- КП бр. 1330/1  КО  Маврово 

- КП бр.  833/1   КО Ниќифорово 

- КП бр. 1005     КО  Леуново 

- КП бр. 546       КО  Леуново 

- КП бр. 328       КО  Леуново 

- КП бр. 1010     КО  Леуново 

- КП бр.  678      КО  Леуново 

- КП бр.  848      КО  Леуново 

- КП бр.1007/1   КО  Леуново 

- КП бр. 934/1    КО  Леуново 

- КП бр. 836       КО  Ниќифорово 

- КП бр. 835        КО  Ниќифорово 

- КП бр. 834        КО  Ниќифорово 

- КП бр.2011/1    КО  Маврово 

- КП бр. 2045      КО  Маврово 

- КП бр. 1330/1   КО Маврово 

- КП бр. 1725/1   КО  Маврово 

- КП бр.1545       КО Маврово 

- КП бр. 284        КО  Ниќифорово 

- КП бр. 832        КО  Ниќифорово 

- КП бр. 185        КО  Ниќифорово 

- КП бр. 830        КО  Ниќифорово 

- КП бр.104         КО  Ниќифорово 

- КП бр. 831        КО  Ниќифорово 

- КП бр.  34         КО  Ниќифорово 

- КП бр. 945/1     КО  Врбен 

- КП бр. 651        КО  Врбен 

- КП бр. 139        КО  Галичник 

- КП  бр. 348       КО  Галичник 

- КП бр. 174        КО  Волковија 

Член 3 
Точниот број на модули како и точната локација ќе бидат утврдени со изработка на 
техничка документација. 

Член 4 
Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес  утврден со 
закон. Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се 
стекнуваат стварни права врз градежното земјиште. 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник  

на Општина Маврово и Ростуше”. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.357 
Бр.08-315/22                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

218. 

Врз основа на член 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 дополнување на одлуката за утврдување на зони и 

надоместокот по зони за трошок за уредување на градежно земјиште на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на зони и 

надоместокот по зони за трошок за уредување на градежно земјиште на територијата на 

Општина  Маврово и Ростуше,  број 08-315/23  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /21                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 96 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на РСМ 

бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016) и член 4 став 1 од 

Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за 

уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.Весник на РСМ бр. 193/2016 и 

72/2018),а согласно член 25 став 1, точка 8 од  Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

( Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр. 03/2006, 06/2008, 13/2010, 

11/2014 и 05/2019), Советот на Општината Маврово и Ростуше на седницата одржана на 

ден 20.09.2019 год.  ја  донесе следната  

 

О Д Л У К А 

За дополнување на одлуката за утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за 

уредување на градежно земјиште на територија на Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката за утврдување на зони и 

надоместок по зони за трошок за уредување на градежно земјиште на територија на 

Општина Маврово и Ростуше, бр.08-272/3 од 10.11.2017 година донесена од страна на 

Советот на Општина Маврово и Ростуше.  

Член 2 

Во членот 3 од Одлуката, после точката 13 се додаваат две нови точки и тоа: 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.358 

“Точка 14  - За фотонапонски електроцентрали 20 денари /м2 “ и 

“ Точка 15 -  За ветерни електроцентрали 1.000.000 денари за единица турбина.“ 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-315/23                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

219. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Исмаил Арслани  КП бр. 836/1, КО  Требиште )  

број 08-315/24  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата 

седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /22                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 седница одржана на 20.09.2019год. 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. 

 



 

31 

 

26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.359 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
 
-Индивидуален станбен објект (Пр+Ма)) со намена -домување во станбени куќи со 
дворови- самостојни(А1-1),  е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко 
планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.836/1 на м.в. село , КО Требиште, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.551. 
 

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

гласник на Општина Маврово и Ростуше”  

Бр.08-315/24                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
        

220. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

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 (  Миноски Лупчо КП бр. 120, КО  Ничпур)  број 08-

315/23  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-тата седница 

одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /23                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 31 седница одржана на 20.09.2019 год. донесе 

 
О    Д    Л    У    К    А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.360 
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+Пк) 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.120, на м.в. село , КО Ничпур, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.22. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”     
Бр.08-315/25                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
                                                                                                                                      
221. 

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

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за подмирување 

на стар долг 

 

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

стар долг,  број 08-315/26 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-

та седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /24                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 8 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  20.09.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за подмирување на стар долг 

 

Член 1 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.361 

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

1.998.000,оо денари за подмирување на стар долг за неподмирени обврски од повеќе 

години за огревно дрво од добавувачот  Ј.У.Национален Парк  “Маврово” од Маврови 

Анови кој се однесува на: ОУ “Блаже Конески” од село Скудриње, ОУ “Денче Дејаноски” 

од Маврови Анови и ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од село Ростуше.    

 

Член  2 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат расподелени по износ од 

666.000,оо денари на трите училишта од член 1 на оваа Одлука. И пренесени на 

сметката на добавувачот. 

Член 3 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 

година предвидени со ребалансот од 26.07.2019 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.08-315/26                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

222. 

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

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за измена и дополна на одлуката бр.08-272/3 од 

10.11.2017 год. За утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за уредување на 

градежно земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена и дополна на одлуката бр.08-272/3 од 10.11.2017 

год. За утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за уредување на градежно 

земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-351/27  што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 

година. 

Бр.09-322 /25                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 83, 84, 85, 86 и член 87  од Законот за градежно земјиште(Службен 
весник на РМ 59/13 и 163/13) и член 4 став 1 од Правилникот за степенот на уредување  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.362 
на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на 
уреденост(Сл.Весник на РМ бр.38/11), а согласно член 25 став 1, точка 8 од Статутот на 
Општината Маврово и Ростуше(Сл.гласник на општината бр.06/2008, 03/2015 пречистен 
текст), 

 
О   Д   Л   У   К   А 

за  измена и дополна на  одлуката  бр.08-272/3 од 10-11-2017год.,за утврдување на  зони 
и надоместок по зони  за трошок за уредување на градежно земјиште на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше                                                                                   
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од одлуката  бр.08-

272/3 од 10-11-2017год.,за утврдување на  зони и надоместок по зони  за трошок за 
уредување на градежно земјиште на територијата на Општина Маврово и Ростуше                                                                                   

Член 2 
Во член 3 во одлуката бр.08-272/3 од 10-11-2017год., се додава нова точка 14, која 

гласи –Надоместокот за уредување на градежно земјиште, за објекти –резервоари за 
вода ќе изнесува 3 евра/м3 зафатнината на резервоарот. 

Измената се прави со цел утврдување на правен статус на бесправно изграден 
објект- Резервоар за вода  со намена (Е-18), 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 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.08-315/27                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

223. 

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

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

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

) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување /на Џафери 

Диди  од село Ростуше вработен во општинската администрација/ број 08-315/28 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 

20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /26                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.363 
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  20.09.2019  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 40.000,оо денари на Диди Џафери од 

село  Ростуше Општина Маврово и Ростуше вработен во општината, за покривање на 

трошоци за лекување. 

Член  2 

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

17.09.2019  година. 

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

трансакциона сметка на барателот. 

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.08-315/28                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

224. 

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 подршка 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска подршка (парична помош за 

набавка на храна за добиток сопственост на Реџеп Веапи од село Требиште).Број 08-

315/29  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана 

на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /27                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 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 6 и член 25, став 1, точка 42  
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.364 

од Статутот на Општина Маврово и Ростуша (пречистен текст Сл.Гласник 

бр.06/2008 година),  

Советот на Општината на седницата одржана на ден  20.09.2019  година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска поддршка  

 

Член  1 

Се  одобрува финансиска подршка на Реџеп Веапи од село Требиште во износ од 

15.000,оо денари врз основа на поднесено писмено барање за набавка на храна за 

неговиот добиток. 

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 страна на  

Реџеп Веапи. 

 Средствата ќе бидат уплатени на жиро – сметка: xxxxxxxxxxxxxxx  која се води во   

ТТК БАНКА. 

Член  3 

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

Ростуша’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување. 

Бр.08-315/29                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

225. 

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 Африм 

Сефедини од село Врбјани 

 

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

Сефедини од село Врбјани за лекување на неговите деца, број 08-315/30  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 

година. 

Бр.09-322 /28                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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26 Септември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.10 стр.365 

 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  20.09.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Африм Сефедини од село Врбјани 

 

Член 1 

На  Африм Сефедини од село Врбјани му се одобрува  парична помош во износ од 

80.000,оо денари за лекување на неговите деца. Врз основа  на поднесено писмено 

барање од 17.09.2019 година со медицинска документација. 

Член  2 

Паричните средства од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени на две рати во период 

од два месеци. 

Член  3 

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

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

во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА. 

Член  4 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/30                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

226. 

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 финансиска помош на Црквата Св. 

Димитрија од с.Богдево 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Црквата 

Св.Димитрија од с. Богдево,  број 08-315/31  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /29                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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 20.09.2019  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црквата  Св. Димитрија од с.Богдево 

 

Член 1 

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

оштетени делови, кровот и друго на Црквата во село Богдево. 

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 Црковното настојателство при Храмот Сб.Димитрија од село Богдево. 

 Средствата ќе бидат уплатени на сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx со цел на дознака 

за Црква Св. Димитрија село Богдево. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

Бр.08-315/31                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

227. 

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 Одлукатаза доделување на финансиска помош на Црквата Св. 

Никола од село Церово 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош на Црквата Св.Никола 

од село Церово за санација на оштетени делови, зидови и друго, број 08-315/32 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржана на ден 

20.09.2019 год. 

Бр.09-322 /30                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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 20.09.2019  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Црквата  Св.Никола село Церово 

 

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 Церово. 

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.Церово. 

 Средствата ќе бидат уплатени на сметка на Друштвото за производство, 

градежништво и трговија “Алга ком” Гостивар број  xxxxxxxxxxxxxxxx АД Стопанска банка 

Гостивар. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

   Бр.08-315/32                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
228. 
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 Златко 

Аврамовски од село Врбен 

 

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

Аврамовски од село Врбен,  број 08-315/33 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 31-та  седница одржена на ден 20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /31                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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  20.09.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Златко Аврамовски од село Врбен 

 

Член 1 

 На Златко Аврамовски од село Врбен му  се одобрува  парична помош во износ од 

40.000,оо денари за лекување. Врз основа  на поднесено писмено барање 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 барателот  број  xxxxxxxxxxxx.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-315/33                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

229. 

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

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

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

) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна Заедница 

село Сретково  за изградба на санитарен чвор во дворот на селскиот дом. Број 08-315/34 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 31-та седница одржена на ден 

20.09.2019 година. 

Бр.09-322 /32                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
24.09.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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  20.09.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства  

 

Член 1 

 Се одобруваат  финансиски средства  во износ од 25.000,оо денари на  Месна 

Заедница од село Сретково. 

Член 2 

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

општината за 2019 година.  

Врз основа на поднесено писмено барање од 27.08.2019 година за изградба на 

санитарен чвор во дворот на селскиот дом. 

  

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.08-315/34                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
20.09.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
230. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” 

број 167/2015 (пречистен текст), член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростушеза 2019 година, број 08-398/6 од 22.12.2018 година 

/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/ и член 50 став 1 точка 

16 од Законот за локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 04.09.2019 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

1. На Нихад Беќири од с.Ростуше, вработен во Основно Училиште ,,Ѓорѓи 

Пулевски’’ – с.Ростуше, на работно место Хаусмајстор, поради здобивање на старосна 

пензија, на кој му престанал работниот однос заклучно со 31.08.2019 година, да му се 

исплати отпремнина за престанок на вработувањето поради пензионирање во висина од 

две просечни нето плати исплатени во Република Северна Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија, односно во износ од 50.410,оо денари, согласно член 16 

од Одлуката за извршување на Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 2019 година 

/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/ .  
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2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушe за 2019 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-129/1 од 03.09.2019 годинадо општината се обрати, 

Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с.Ростуше, со барање за исплата на 

отпремнина на работникот Нихад Беќири, со постојано место на живеење во 

с.Ростуше,  вработен како Хаусмајстор во О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше,  на кој му 

престанал работниот однос, поради здобивање право на старосна пензија на ден 

31.08.2019 година.   

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово 

и Ростуше за 2019 година, број 08-398/6 од 22.12.2018 година /,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше” број 17/2018/,е утврдено дека во случај на 

пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во 

локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од две 

просечни нето плати  исплатени во Република Македонија за месецот во кој работникот 

заминал во пензија. 

Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 106 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има 

право на жалба во рок од 15 дена, преку овој орган до надлежното Министерство при 

Владата на Република Македонија. 

Доставено до:                                                                          Општина Маврово и Ростушe 

- ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                               Медат Куртовски с.р 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-298/2 

04.09.2019 год. 
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