
 

1 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 

ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ 

Излегува по потреба 

Рок на рекламации 15 дена 

 

31.10.2019 

Ростуше 

Број 11              
Год.XXIV 

 

 e-mail:mavrovorostuse@yahoo.comТел:(042)478–814; 
478–815 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростуше, 31 Октомври 2019 година 

 

 

  

 

 

 

mailto:mavrovorostuse@yahoo.com


 

2 

 

31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.370 

231. 
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  (Џафери Кадри КП бр. 357, КО Дуф ),  број 08-352/3  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-тата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 32 седница одржана на 
25.10.2019год. 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. 
-Индивидуален станбен објект(Пр+MA) со намена –домување во викенд куќи (А4-3) е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр357 ,  на м.в.М.Чајане, КО Дуф, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.100006. 
 

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

 
Бр.08-352/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
232. 
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  
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.371 

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

планска документација  - УПС за с. Леуново 

 

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

планска документација – УПС за с.Леуново  ( Вјекослав Стефаноски,  КП број 1/1, КО Леуново), 

број 08-352/4, што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата седница 

одржена на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7 точка 2 ,  член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1  од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 
64/18 и 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше(„Сл. гласник“ бр 
__/15) а во врска со член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандардите за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), 
Советот на Општината Маврово и Ростуша донесе: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Урбанистичко планска документација –УПС за с.Леуново 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска  
документација–УПС за с.Леуново. 

Кон оваа измена се пристапува  по иницјатива на Општината Маврово и Ростуше. 
Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска 

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

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради проширување на опфатот во Урбанистичко планска 
документација -УПС за с.Леуново, бидејќи објектот делумно лежи надвор од опфатот на 
Урбанистичко планска документација-УПС  за с.Леуново. 

Локација на објектот е на КП бр.1/1, на м.в.Расадиште КО Леуново,, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.178. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши проширување на опфатот со цел вклопување на објектот во 
идна  Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Леуново.   

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.372 

Бр.08-352/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

233. 
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  (Фарук Веапи КП бр. 1037, КО Жировница),  број 08-352/5  што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-тата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 32 седница одржана на 
25.10.2019год. 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. 
-Индивидуален станбен објект(ПO+ПР+МА) со намена –домување во станбени куќи со дворови-
самостојни(А1-1) е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска 
документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр1037 ,  на м.в.село, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.101334. 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-352/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 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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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.373 

234. 
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 (  Реџеп Веапи КП бр. 1036, КО  Жировница)  број 08-352/6  што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-тата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 32 седница одржана на 
25.10.2019 год. донесе 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

 
Член 1 

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

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект(Пр+К1) со намена –домување во станбени куќи со дворови-
самостојни(А1-1) и доградба на објектот  со намена- Помошен објект –А5-4 (ПР) се изградени на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр1036 ,  на м.в.село, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.10132. 

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

на Општина Маврово и Ростуше” 
 

Бр.08-352/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
235. 
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  
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.374 

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за влопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка 

планска документација 

 

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

планска документација (Бранко Силјановски  КП број 81/2, КО Дуф ),  број  08-352/7 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-тата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361/5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 32 седница одржана на 
25.10.2019 год. донесе 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 
 

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

Член 2 
Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект(По+Пр+Пк)) со намена –домување во станбени куќи со дворови –
самостојни,  е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр81/2 ,  на м.в.Тољане, КО Дуф, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.100023. 

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

 
Бр.08-352/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

236. 
Врз основа на член 50 став 1  точка 3 од Законот за локална самоуправа /”Сл.Весник на РМ” број 

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:  
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.375 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за влопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка 

планска документација 

 

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

планска документација (Младен Заркоски  КП број  514/2, КО Врбен),  број  08-352/8 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-тата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361/6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 32 седница одржана на 
25.10.2019 год. донесе 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 
 

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

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
-Индивидуален станбен објект (ПО+ПР+ПК) 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.514/2, на м.в. лигачец , КО Врбен, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.4953. 

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

 
Бр.08-352/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
237. 
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 Поништување на Одлуката завлопување на бесправно 

изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.376 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Поништување на Одлуката за вклопување на бесправно 

изграден објект во Идна урбанистичка планска документација ( Број 08-315/24 од 20.09.2019 

година),  број  08-352/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата 

седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на  член 2 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени  објекти ( “Службен весник на Република Македонија” 

190/17) и од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( “Службен весник на 

Република Македонија”  бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 

129/15, 217/15 и 31/16 ), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 32 седница одржана на ден 

25.10.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

урбанистичка планска документација 

Член 1 

Со оваа Одлука се ПОНИШТУВА Одлуката број 08-313/24 од 20.09.2019 година што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше е донесе на 31 седница одржана на ден 20.09.2019 година. 

Член 2 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-352/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

238. 

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 разрешување и именување на членови во работни тела и 

комисии на советот 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на членови во работни тела и 

комисии на советот,  број  08-352/10  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

32 - рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.377 

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за Локална самоуправа “Сл.Весник на РМ”  бр 

55/2002 а во согласност со член 25 точка 37 и 41, член 55 и 57 од Статутот на Општина Маврово 

и Ростуше Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.06/2008 и 03/2015 пречистен текст. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на 32 седница одржана на ден 25.10.2019 година ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на членови во работни тела и комисии на советот 

Член 1  

Во Комисијата за Односи меѓу заедниците се РАЗРЕШУВА  Јоше Попоски а на негово место се 

ИМЕНУВА  - Анастасиевски Чеде. 

Член 2 

Во Комисијата за унапредување на правата на пациентите се РАЗРЕШУВА Агим Зеќири на 

негово место друг не се ИМЕНУВА. 

Член 3 

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

признанија се РАЗРЕШУВА  Миџаит Зурапи а на негово место се ИМЕНУВА -  Зудија Ибраими. 

Член 4 

Во Локалниот совет за превенција се РАЗРЕШУВА поранешниот Командир на Полициска 

станица во село Ростуше а се НАЗНАЧУВА актуелниот Командир  -Решат Мурати. 

Се РАЗРЕШУВА поранешниот Командир на Полициска станица Маврови Анови Далибор 

Исајлоски  а се НАЗНАЧУВА актуелниот Командир - Страше Лазарески. 

Се  РАЗРЕШУВА поранешниот Командир на Погранична Полиција во село Жировница Борче 

Секулоски а се НАЗНАЧУВА актуелниот Командир - Ведат Зеќири. 

Се РАЗРЕШУВА поранешниот Командир на Погранична Полиција Стрезимир  Лупчо Здравевски 

а се НАЗНАЧУВА актуелниот Командир - Дарко Наумовиќ. 

Член 5 

Разрешувањата и именувањата  од член 1, 2, 3 и 4 од  оваа Одлука се извршени на предлог на 

Комисијата  за верификација, мандатни прашања, избори и именувања. 

Член 6  

Оваа Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 

Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-352/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

239. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник 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 отстапување со стопанисување со водоводот од кој се 

снабдува Хотел Радика во село Леуново 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.378 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отстапување со стопанисување со водоводот од кој се снабдува 

Хотел Радика во село Леуново,   број 08-352/11  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /9                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ 

број 05/2002/, а во согласност со член 25, 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  25.10.2019   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За прифаќање на одлуката  на Управниот одбор на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови да не 

стопанисува со водоводот од кој се снабдува Хотел Радика 

 

Член 1 

 Советот на Општина  Маврово и  Ростуше ја прифаќа  Одлуката на ЈПКД “Маврово” од 

Маврови  Анови со која се одлучи ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови ДА НЕ СТОПАНИСУВА со 

водоводот  од кој се снабдува Хотел Радика во село Леуново, поради скапото одржување на 

истиот. 

Член  2 

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

влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

                                                                                                                                         
Бр.08-352/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

240. 

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

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпишување на камати од страна на ЈПКД Маврово од Маврови 

Анови кон  ДППГМ  Агропартнер Каплан ДООЕЛ с,Скудриње,  број 08-352/12 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32 - рата седница одржана на ден 25.10.2019  година. 

 
Бр.09-361 /10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.379 

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 

05/2002/, а во согласност со член 25, 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  25.10.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За неприфаќање на Одлуката број 0202-761/2-6 на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше донесе Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАЌА 

Одлуката со која се бара ДППГМ “Агропартнер Каплан ДООЕЛ” с.Скудриње  да ја плати 

каматата на ЈПКД “Маврово”  од Маврови Анови. 

 

Член 2 

           Поради позитивните деловни односи и значењето на ДППГМ  “Агропартнер Каплан 

ДООЕЛ” од село Скудриње како стопански субјект кој функционира на територијата на нашата 

Општина  се одлучи како што е наведено во член 1 од оваа Одлука.  

  

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.08-352/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

241. 

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 санација на училница 

во прво одделение 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување нафинансиски средства за санација на училница во 

прво одделение,  број 08-352/13  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-

рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 6  од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 

05/2002/, а во согласност со член 15,, точка 8 и член 25, став 1, точка 49 од Статутот на Општина  
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.380 

Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. Советот на Општината на 

седницата одржана на ден  25.10.2019   година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за санација на училница во прво одделение 

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства за санација на училница во прво одделение во ОУ 

“Јосип Броз Тито” од село Жировница во висина од  274.711,08 денари врз основа на Премер 

Пресметка.   

Член 2 

Средствата  од член 1 на оваа Одлука се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање 

од ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница  од:  22.10.2019 година а ќе  бидат обезбедени  од 

буџетот на Општината за 2019 година. 

 

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.08-352/13                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

242. 

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 набавка на ќумбиња 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на ќумбиња за потребите на ОУ Ѓорѓи Пулески од село 

Ростуше,  број 08-352/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32 - рата 

седница одржана на ден 25.10.2019 год. 

 
Бр.09-361 /12                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 36, став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 

05/2002/, а во согласност со член 15, точка 8 и член 25, точка 29 од Статутот на Општина 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 25.10.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За набавка на ќумбиња 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.381 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства во износ од 78.000,оо денари  за набавка на ќумбиња за 

потребите на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од село Ростуше и ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови . 

Член  2 

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

ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше  кое има потреба од 7 ќумбиња и ОУ “Денче Дејаноски” од 

Маврови Анови кое има потреба од 4 ќумбиња. 

 Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат обезбедени од буџетот на општината за 

2019 година. 

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.08-352/14                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

243. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Веасник 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 на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2019 година,  број 08-352/15  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /13                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз  основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ бр. 5/2002) и член 36 став 4 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр. 
64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012 192/2018 и 167/2016), 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на 32-та седница одржана на 25.10.2019 
година, донесе: 

O D L U K A 
za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{e 

za 2019 godina 
 

^len 1 
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina 
Mavrovo i Rostu{e za 2019 godina na sledniot na~in : 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.382 

Potprograma  Potstavka            BUGET  SAMOFIN. DOTACII  DONACII  
KREDITI  
A00 SOVET NA OPШTINA 
426410 Objavuvawe na oglasi            10.000          0                      0                           0                    0 
D00 GRADONA^ALNIK 
426210 Rashodi za reprezentacija   70.000           0                       0                          0                    0 
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 
421310 Po{ta                                        200.000        0                       0                          0                    0 
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 
                                                                      50.000     0                       0                          0                    0 
421430 Transport na stoki               10.000           0                       0                         0                    0 
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci  
                                                                  100.000       0                       0                         0                     0 
423910 Drugi materijali za specijalna namena  
                                                                   10.000        0                       0                         0                     0 
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 
                                                                 100.000        0                      0                         0                     0 
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema  
                                                                    50.000      0                      0                          0                    0 
426210 Rashodi za reprezentacija 90.000           0                      0                          0                    0 
426410 Objavuvawe na oglasi          90.000           0                      0                          0                    0 
427110 Privremeni vrabotuvawa -150.000        0                      0                          0                     0 
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema  
                                                                    170.000   0                       0                          0                    0 
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 
                                                                    700.000   0                        0                         0                    0 
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 
421110 Elektri~na energija      -1.000.000         0                        0                         0                    0 
424390 Odr`uvawe na drugi gradbi  
                                                          -200.000            0                        0                         0                    0 
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I 
REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT 
424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta  
                                                                  -300.000   0                        0                         0                    0 
                                                                                    0                         0                         0                     0                     
                                                               Ч л е н 2 

Одлукатавлегув а во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуше и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2019 година. 
 
Бр.08-352/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

244. 

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  

 



 

15 

 

31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.383 

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 на дел од Одлуката за одобрување на службено 

патување во странство Република Италија 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на дел од Одлуката за одобрување на службено 

патување во странство Република Италија,  број 08-352/16 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /14                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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: 

25.10.2019 година донесе: 

    

О  Д  Л  У  К  А 

За измена на дел од Одлуката за одобрување на службено патување во странство Република 

Италија 

 

Член  1 

Се менува членот 2 од Одлуката каде се бришат зборовите “или во износ од 190 евра” а се 

додаваат зборовите “од дневницата”. 

 

Член  2 

Пречистен текст на Членот 2 од Одлуката ќе гласи: 

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

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

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. 

Член  3 

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

Маврово и Ростуше,,. 

 

Бр.08-352/16                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 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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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.384 

245. 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следнио:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на службено патување во Република Турција 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување во Република Турција на 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-352/17 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /15                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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: 

25.10.2019 година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на службено патување во странство 

 Република Турција  

Член  1 

Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростушe     Медат  Куртовски, во  Република Турција во градот Инстанбул  во  

 

периодот од  03.11.2019 год.- до 09.11.2019 година, вкупно ќе се задржи 7 работни дена,    

а со цел учество на обука за градоначалници.  

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% од дневницата 

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. 

Член  3 

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

Маврово и Ростуше,,. 

Бр.08-352/17                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 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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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.385 

246. 

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 на Одлуката бр.08-212/6 од 25.06.2019 година за превоз 

на учениците од основното и средното образование опфатени во училиштата од подрачјето на 

Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  измена  на Одлуката бр.08-212/6 од 25.06.2019 година за превоз 

на учениците од основното и средното образование опфатени училиштата од подрачјето на 

Општина Маврово и Ростуше,  број 08-352/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 год. 

 
Бр.09-361 /16                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа начлен 22 –б, член 27 б, и член 43 од Законот за превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на РМ“ бр. 68/2004 ... 163/18), како и член 2 и 3 од Одлуката за општински 
линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“ бр. 03/15, ), а во врска со член 61 од Законот за основното 
образование „Службен весник на РМ“ бр.03/08 ... 64/18) и член 41-а од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/1995 ... 64/18), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член  25, став 1, точка 20 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ 
бр.03/15 ), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на 25.10.2019 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за измена на одлуката бр.08-212/6 од 25.06.2019 година за превоз на учениците од основното и 
средното образование опфатени во училиштата од подрачјето на Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1 

Согласно член 2 од Одлуката бр.08-212/6 од 25.06.2019 година за општински линиски 
превоз на патници на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина  

Маврово и Ростуше“ бр.08/2019 ), за превоз на учениците по утврдената единствена 
мрежа на линии по ученик на ден во еден правец. 
Се врши измена на член 4 од одлуката во која “целосно се бришат ставовите искажани во 
километри и денари“ а се додаваат следните релации со километража и цени по релација:  
Скудриње – Ростуше  ..................................12,5 км 70 ден. 
Присојница – Ростуше ...................................8,5 км 50 ден. 
Јанче – Ростуше.............................................4,5 км 30 ден. 
Аџиевци – Ростуше ....................................... 4,9 км 30 ден. 
Велебрдо – Ростуше .....................................1,0 км 30 ден. 
Битуше - Ростуше ..........................................3,0 км 30 ден. 
Требиште – Ростуше .....................................3,5 км 50 ден 
Жировница – Ростуше .................................11,5 км 70 ден. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.386 

Врбен – Маврови Анови .................................6,0 км 70 ден 
С. Маврово – Маврови Анови ........................7,0 км 70 ден 
Дуф – Маврови Анови ................................... 5,9 км 50 ден 
Село Скудриње – на река под Скудриње ...... 5,7 км 50 ден 
 

Член  2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во 

„Сл. гласник на Општина Маврово и Ростуше”.  
 

Бр.08-352/18                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

247. 

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 мислење и согласност за промена на Статут на основно училиште 

“Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на мислење и согласност за промена на Статут на 

основно училиште“Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростушепромена на името на ОУ Ѓорѓи Пулески од село 

Ростуше – Општина Маврово и Ростуше,  број 08-352/19 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 32 – рата  седница одржана на ден 25.10.2019  година. 

Бр.09-361 /17                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на Член 26, ст.4 од Законот за основно образование (Службен весник на РСМ, 

бр.161/2019), член 9, ст.8 од Законот за установите (“Службен весник на РМ, бр.32/2005, 

120/2005 и 51/2011),член 36, ст.1, т.15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник  на 

РМ, бр.05/2002) и член 25, став 1, точка 42 од Стаутот 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 Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 25.10.2019 

година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За давање мислење и согласност за промена на Статут на основно училиште 

“Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше, согласно член 26, став 4 од Законот за 

основното образование (Службен весник на РСМ, бр.161/2019), како основач дава позитивно 

мислење на Одлуката за измена на Стаутот и името на училиштето, бр.03-174/2 од 22.10.2019 

година донесена од страна на Училишниот одбор при ОУ “Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше, 

Општина Маврово и Ростуше. 

Член 2 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.387 

Советот на Општина Маврово и Ростуше, согласно член 9, став 8 од Законот за установите  

(“Службен весник на РМ, бр.32/2005, 120/2005 и 51/2011) дава согласност за промена на името 

на Основното училиште од “Ѓорѓи Пулевски“ во “Хајан Селмани“, утврдено со Одлука бр.03-174/2 

од 22.10.2019 година донесена од страна на Училишниот одбор при ОУ “Ѓорѓи Пулевски“ од 

с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 3 

 Примерок од Одлуката да се достави до архивата на општината и Основното училиште 

“Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше со цел продолжување на постапката пред надлежните 

институции на државата. 

Член 4 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

Бр.08-352/19                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

248. 

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 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош  /на Дурмиши Ајше од село 

Ростуше/ број 08-352/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата 

седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /18                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 

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

Општината на седницата одржана на ден  25.10.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош 

 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 10.000,оо  денари на Дурмиши Ајша за покривање на 

трошоци за матурска вечер за нејзината внука Касами Мелина една од двете матурантки од исто 

семејство од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.388 

Член  2 

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

07.10.2019 година. 

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

2019 година на трансакциона сметка на  Дурмиши Ајша која се води во хххххххххх со 

број:ххххххххххххххх. 

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.08-352/20                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

249. 

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 на самохрана мајка 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на самохрана мајка на Џарије 

Јусуфи од село Врбјани/ број 08-352/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /19                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

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

05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на  

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

Општината на седницата одржана на ден  25.10.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на самохрана мајка 

 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во износ од: 20.000,оо  денари  на Џарије Јусуфи од село Врбјани 

Општина Маврово и Ростуше – самохрана мајка со три малолетни деца, невработена. 

Член  2 

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

03.10.2019 година. 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.389 

Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 

година на трансакциона сметка на  Џарије Јусуфи која се води во ЕУРОСТАНДАРД Банка  АД 

Скопје број: 370076307694442. 

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.08-352/21                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
250. 
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 Емини Ресул од 

с.Скудриње/ број 08-352/22 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32 - рата 

седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

Бр.09-361 /20                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 

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

Општината на седницата одржана на ден  25.10.2019   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 21.000,оо денари на Емини Ресул од село 

Скудриње  Општина Маврово и Ростуше вработен во општината. Одобрените средства се за 

лекување. 

Член  2 

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

21.10.2019 година. 

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

сметка на подносителот на барањето. 

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.08-352/22                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 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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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.390 

250. 

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 

 

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

Цветко за неговата сопруга Тодоровска Вера од село Горна Волковија/ број 08-352/23 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32 - рата седница одржана на ден 

25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /21                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 25.10.2019   година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување  

 

Член 1 

 На Тодоровски Цветко  од село Горна Волковија  му  се одобрува  парична помош во 

износ од 30.000,оо денари за лекување на неговата сопруга Вера Тодоровска. Врз основа  на 

поднесено писмено барање  од 21.10.2019 година. 

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: 200002674294357 која се 

води во Стопанска Банка АД Скопје. 

Член  3 

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

Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-352/23                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

251. 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
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31 Октомври 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.11 стр.391 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на финансиска помош на Храмот СВ. Атанасиј при 

село Ничпур 

  

СЕ ПРОГЛАСУБА, Одлуката за доделување на финансиска помош ма Храмот СВ. Атанасиј при 

село Ничпур  број 08-352/24 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата 

седница одржана на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /22                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

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

Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на Општината на седницата 

одржана на ден 25.10.2019  година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на финансиска помош на Храмот СВ.Атанасиј при село Ничпур 

Член 1 

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

кровот и самата Црква при Храмот СВ.Атанасиј при село Ничпур. 

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 02.10.2019   од Црковно настојателство при Храмот СВ.Димитрија.- Архиерејски Намесник 

Прота Ставрофор Б.Боге. 

 Средствата ќе бидат уплатени на  жиро-сметка  200000091628908 со цел на дознака за 

Црква СВ.Атанасиј село Ничпур. 

Член  3 

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

Маврово и Ростуша’’. 

 

Бр.08-352/24                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
        

252. 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на социјално загрозено 

семејство 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на социјално загрозено семејство 

(Арслани Мухавмед од село Требиште), број 08-352/25 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 32-рата седница одржана на ден 25.10.2019 год. 

 
Бр.09-361 /23                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

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

05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  25.10.2019   година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за социјално загрозено семејство 

Член 1 

 На  Арслани Мухавмед  од с. Требиште – Општина Маврово и Ростуше му  се одобрува  

парична помош во износ од 30.000,оо  денари за покривање на тековни трошоци. Врз основа на 

поднесено писмено барање  од  21.10.2019 година. 

Член  2 

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

Општината за 2019 година.  

Член  3 

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

Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-352/25                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

253. 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за санирање на стара куќа 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за санирање на стара куќа ( 

Етипи Агим и Етипи Семал од село Нистрово – Општина Маврово и Ростуше ),  број 08-352/26 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32 – рата  седница одржена на ден 

25.10.2019  година. 

 
Бр.09-361 /24                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 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 

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

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    25.10.2019  

година, ја донесе следната 

 

 О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош  за санирање на стара куќа 

 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош на Етипи Агим и Етипи Семал од село Нистрово 

Општина Маврово и Ростуше во износ  од  30.000,оо  денари за санирање на стара куќа во која 

живеат двајцатата  браќа со мали деца. 

 

Член  2 

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

барање  а  ќе се исплатат од Буџетот на Општината за 2019 год. 

           Средствата ќе бидат префрлени на трансакциска сметка поединечно на барателите по 

15.000,оо денари. 

Член  3 

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

Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр.08-352/26                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

254. 

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 реновирање на стара куќа 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за реновирање на стара куќа ( 

Рашити Џемал од село Врбјани – Општина Маврово и Ростуше ),  број 08-352/27 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 32-рата седница одржена на ден 25.10.2019 година. 

 
Бр.09-361 /25                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
29.10.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 
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 Советот на Општината на седницата одржана на ден  25.10.2019   година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за реновирање на стара куќа 

 

Член 1 

На Рашити Џемал од село Врбјани – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува   парична 

помош во износ од: 30.000,оо  денари за реновирање на стара куќа. 

 

Член  2 

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

21.10.2019 година. 

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

2019 година на трансакциона сметка на  подносителот на барањето. 

  

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.08-352/27                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
25.10.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

255. 
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи (,,Службен Весник на РМ” број број 

62/2005......120/2018), 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 14.10.2019 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

1. На Maзлам Јашари од с.Жировниџа, вработен во Основно Училиште ,,Јосип Броз Тито’’ 

– с.Жировница, на работно место Хаус мајстор, поради здобивање на старосна пензија, на кој му 

престанал работниот однос заклучно со 18.09.2019 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 50.208,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/ .  

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 03-55/3 од 20.09.2019 годинадо општината се обрати, Основното 

училиште ,,Јосип Броз Тито’’ – с.Жировница, со барање за исплата на отпремнина на  
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работникот Мазлам Јашари, со постојано место на живеење во с.Жировница,  

вработен како Хаусмајстор во О.У. ,,Јосип Броз Тито’’ с.Жировница,  на кој му престанал 

работниот однос, поради здобивање право на старосна пензија на ден 17.09.2019 година 

(навршени 64 години).   

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 Северна Македонија. 

 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- ОУ ,,Јосип Броз Tито” с.Жировница                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                          Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

Број 09-321/2 

14.10.2019 год. 

 

256. 

Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” број број 

62/2005......120/2018), член 15 став 3 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 14.10.2019 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член од потесно семејство на вработен 

1. На Осман Сејдиу, вработен во Општина Маврово и Ростуше, на работно место 

секретар на Општина со седиште во село, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на 

неговиот татко /родител/ Амзо Сејдиу, со кого живеел во заедничко семејство, а кој почина на  

ден 29.09.2019 година да му се исплати отпремнина во висина од 15.000,оо денари, 

согласно член 15 став 3 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).  

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше 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  
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Со писмeн допис број 09-325/1 од 07.10.2019 година, до Општината се обрати 

Општина Маврово и Ростуше, Осман Сејдиу вработен во Опттината, со барање за испати 

отпремнина за посмртни трошоци за неговиот родител /татко/, со кого живеел во семејна 

заедница, а кој починал на ден 29.09.2019 година, .   

Согласно член 15, став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушeза 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 смрт на член од 

потесно семејство (родител) со кој живеел во заедница, на вработениот во локалната јавна  

установа му се исплатуваат 15.000,оо денари. 

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

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право 

на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Македонија 

во рок од 15 дена.  

 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- подносителот на барањето                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                             Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-325/2 

14.10.2019 год. 
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231.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  ( Џафери Кадри КП бр. 357, КО Дуф…………............................................... 370 

232.Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска 

документација – УПС за с.Леуново  ....................... ….............................................................. 371 

233.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација  (Фарук Веапи................................................................................................... 372 

234.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација (  Реџеп Веапи.................................................................................................. 373 

235.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација Бранко Силјановски  ....................................................................................... 374 

236.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација Младен Заркоски  ............................................................................................ 375  

237.Одлука за Поништување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација...................................................................................... 376 

238.Одлука за разрешување и именување на членови во работни тела и комисии на советот на 

Општина Маврово и Рпстуше................................................................................................... 377 

239.Одлука за отстапување со стопанисување со водоводот од кој се снабдува Хотел 

Радика........................................................................................................................................ 378 

240.Одлука за отпишување на камати од страна на ЈПКД Маврово од Маврови 

Анов............................................................................................................................................ 379 

241.Одлука за одобрување нафинансиски средства за санација на училница............................ 379 

242.Одлука за набавка на ќумбиња за потребите на ОУ Ѓорѓи Пулески од село 

Ростуше.....................................................................................................................................  380 



 

29 

 

243.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

за 2019 година..........................................................................................................................  381  

244.Одлука за измена на дел од Одлуката за одобрување на службено патување во странство 

Република Италија.................................................................................................................... 383 

245.Одлука за одобрување на службено патување во Република Турција на 

Градоначалникот....................................................................................................................... 384  

246.Одлука за  измена  на Одлуката бр.08-212/6 од 25.06.2019 година за превоз на учениците од 

основното и средното образование......................................................................................... 385  

247.Одлука за одобрување на парична помош на Дурмиши Ајша од село 

Ростуше...................................................................................................................................... 386 

248.Одлука за одобрување на парична помош на Џарије Јусуфи................................................. 387 

249.Одлука за одобрување на парична помош за лекување на Емини Ресул …........................  388 

250.Одлука за доделување на парична помош Тодоровски Цветко...............................................390 

251.Одлука за доделување на финансиска помош ма Храмот СВ. Атанасиј................................391 

252.Одлука за доделување на парична помош на Арслани Мухавмед ....................................... 392 

253.Одлука за одобрување на финансиска помош за санирање н Етипи Агим и Семал.. ........ 393 

254.Одлука за одобрување на парична помош за реновирање Рашити Џемал ........................ 393 

255. Решение за исплата на отпремнина поради пензионирање................................................ 394 

256. Решение За исплата на отпремнина поради смрт на член од семејство на вработен ..... 395 

 

ПРИЛОГ:  
 
ИЗДАВА И УРЕДУВА СЛУЖБА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

 

 

 

 

 


