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270. 
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 можно вклопување на градба согласно законските 

регулативи, позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за можно вклопување на градба согласно законските 

регулативи, позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС (Иван Симески КП 

бр.84/2, КО Ниќифорово и КП бр.833 КО Ниќифорово), број  08-393/3 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 

година. 

 
Бр.09-404 /1                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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 34 седница одржана на 29.11.2019 год. Донесе: 

 
О   Д   Л   У   К   А 

За можно вклопување на градба согласно Законските регулативи,позитивни 
законски прописи и актуелниот или новиот УПС 

 
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. 
Станбено деловен простор. 

Број на зграда 1, влез 1, кат по,стан 1, намена на посебен дел од зграда П, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 91 м2. 

Број на зграда 1, влез 1, кат приз, стан 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 43 м2. 

Број на згрда 1, влез 1, кат приз, стан 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 67 м2. 
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Број на зграда 1, влез 1, кат ма, стан 1, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 43 м2. 

Број на зграда 1, влез 1, кат ма, стан 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 20 м2.. 

-Локација на објектот е на КП бр. 84/2 КО Ниќифорово и КП бр.833 КО Ниќифорово  
со површина од 264 м2,запишан во Имотен лист бр. бр.456 и Имотен лист бр.446. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          
 
Бр.08-393/3                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
271. 
Врз основа на член 50 став 1  точка 3 од Законот за локална самоуправа /”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Урбанистичко планска документација-УПС за с.Ростуше  

 

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

Урбанистичко планска документација – УПС за с.Ростуше ( Блажески Пандил  КП 

бр.1800, КО Ростуша), број  08-393/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /2                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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 
199/14,44/15,193/15,31/16,163/16,64/18,168/18), член 34 точка 6 од Статутот на 
Општината Маврово и Ростуша(„Сл. гласник“ бр.03/15) а во врска со член 2,став 
1,алинеа 5   од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во 
урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на 
Општината Маврово и Ростуше донесе: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Ростуше 
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Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичко 

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

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

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

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

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

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на дел од земјиште на КП бр.1800,  КО 
Ростуша во идна Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Ростуше. 

Член 4 
Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 

Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-393/4                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

272. 
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 (  Раде  Данилоски, КП бр. 981/ 1 КО Врбен), број  

08-393/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница 

одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /3                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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 34 седница одржана на 29.11.2019 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) 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 бр.981/1, на м.в.село, КО Врбен, Маврово и 
Ростуше,запишан во Имотен лист бр.4951. 

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

 
Бр.08-393/5                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
273. 
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 ( Исмаили Азис, КП бр. 1015 КО Велебрдо),  број 

08-393/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница 

одржана на ден 29.11.2019 година. 

Бр.09-404 /4                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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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 34 седница одржана на 29.11.2019 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+ Ма) со намена -домување во станбени куќи 
(А1), е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 
- Локација на објектот е на КП бр.1015 на м.в. село , КО Велебрдо, Маврово и Ростуше, 
запишан во Имотен лист бр.388. 

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

Бр.08-393/6                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

274. 

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 донесување на Програма за поставување на Урбана 

опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за поставување на Урбана 

опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година, број 08-393/7 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 
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Бр.09-404 /5                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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/, Член 80 став 1 од Законот за градење и Член 25 став 1 

точка 11 и 16  од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година. Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на 

ден  29.11.2019   година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на 

Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

година 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе Програмата за поставување на 

урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година. 

 

Член  2 

 Со оваа Програма се уредуваат , видовите на урбана опрема, локалитетите на кои 

се поставуваат, критериумите за определување на видот на урбаната опрема, 

дејностите кои можат да се вршат, извори на финансирање за поставување, одржување, 

дислокација и остранување на урбаната опрема, начинот и динамиката на реализација 

на програмата. 

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.08-393/7                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

275. 

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 донесување на Годишната Програма за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.434 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Годишна Програма за изработка на 

Урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2020 година, број 08-393/8 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на 

ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /6                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( 

Сл.Весник на Р. Македонија бр: 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 ), член 36 0д Законот 

за локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.Македонија бр. 05/02 ), Член 15 точка 1 и член 

25 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше,  Сл. Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше бр.03/2015, Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата 

одржана на ден 29.11.2019 година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Годишна Програма за изработка на Урбанистички планови за 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

Член 1  

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе  Програмата за  изработка на 

Урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2020 година. 

 

Член 2 

Со оваа Програма се уредуваат Градби од посебен интерес, Плански програми, АУП-и, 

Проекти за инфраструктура, Општ акт, Урбанистички планови кои се планира да се 

изработат. 

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.08-393/8                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
276. 
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: 
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.435 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

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

Урбанистичкиот план за село Маврово дел од Блок 12. 

 

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

Урбанистичкиот план за село Маврово дел од Блок 12,  број 08-393/9 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 

година. 

 
Бр.09-404 /7                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став и член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник  на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 

124/10 и 18/11), Советот на Општина Маврово и Ростуше  на  34  седница одржана на 

ден 29.11.2019 година донесе: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за село Маврово 

дел од  Блок 12 . 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с.Маврово-дел од  Блок 12,  на иницијатива на Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше а на барање на заинтересирана странка ,,ПЕЛАГОНИЈА,, АД 1 - 

Гостивар. 

Измената и дополната се прави поради промена на конфигурација на теренот околу 

Мавровското езеро, особено поради новонастанатата состојба на теренот во делот на 

површината планирана со наменската зона -верски објекти-Црква Св.Никола во 

с.Маврово. 

 Границата на планскиот опфат го опфаќа Блок 12 од УПС Маврово и истата во 

целост се совпаѓа со границата на Блок 12, која е со големина од 4,511 ха. 

 

Член 2 

 Составен дел на оваа Одлука е Изводот од Горенаведениот урбанистички план 

дел од УПС Маврово-дел од  Блок 12  кој е цел на изменување и дополнување.  

Член 3 

Измена и дополна на УПС Маврово-дел од  Блок 12,  ќе се изработува во две фази и 

тоа  Нацрт и Предлог - измена и дополна.  По нацрт планот -ќе се спроведе Јавна 

анкета и стручна презентација, која ја организира Локалната самоуправа. 

 

Член 4 
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.436 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-393/9                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
277. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на 

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Урбанистички план за село Маврово дел од Блок 7. 

 

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

Урбанистички план за село Маврово дел од Блок 7,  број 08-393/10 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 

година. 

 
Бр.09-404/8                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став и член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник  на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 

124/10 и 18/11), Советот на Општина Маврово и Ростуше  на 34 седница одржана на ден 

29.11.2019 година донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за село Маврово 

дел од  Блок 7 . 

      

Член 1 

 Со оваа Одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистички план 

за с.Маврово-дел од  Блок 7,  на иницијатива на Градоначалникот на Општина Маврово 

и Ростуше а на барање на заинтересирана странка ,,ПОЛОГПРОЕКТ ПРО,, ДОО - 

Гостивар. 

Измената и дополната се прави поради промена на  сопственоста на катастарските 

парцели и нивно усогласување со потребите на сопствениците на КП. 
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.437 

Границата на планскиот опфат го опфаќа Блок 7 од УПС Маврово и истата во целост се 

совпаѓа со границата на Блок 12, која е со големина од 2,21 ха. 

      

Член 2 

 Составен дел на оваа Одлука е Изводот од Горенаведениот урбанистички план 

дел од УПС Маврово-дел од  Блок 7  кој е цел на изменување и дополнување.  

      

Член 3 

Измена и дополна на УПС Маврово-дел од  Блок 7,  ќе се изработува во две фази и тоа  

Нацрт и Предлог - измена и дополна.  По нацрт планот -ќе се спроведе Јавна анкета и 

стручна презентација, која ја организира Локалната самоуправа. 

 

Член 4 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-393/10                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

278. 
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 ( Матески Круме КП бр. 327/1, КО Горна Волковија 

),  број 08-393/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата 

седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404/9                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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  
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.438 

на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на 
Општина Маврово и Ростуше на 34 седница одржана на 29.11.2019 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) со намена –домување во Викенд куќа-А4-3, е 
изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр.327/1, на м.в.козарева плоча, КО Горна Волковија, 
Маврово и Ростуше,запишан во Имотен лист бр.50055. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-393/11                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
279. 
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 потребата од определување на заштитни зони околу 

водозафатните објекти  за водоснабдување на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за потребата од определување на заштитни зони околу 

водозафатните објекти за водоснабдување на Општина Маврово и Ростуше, број 08-

393/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница 

одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /10                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.439 

Врз основа на член 96 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 

52/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 05/02) и член 15, став 1, точка 1, 2 и 9  од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр. 

13/03, 13/07 и 8/15), Советот на Општина Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 

29.11.2019 година, донесе: 

О д л у к а 

за потребата од определување на заштитни зони околу водозафатни објекти за 
водоснабдување на Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потребата од определување на границите на заштитни зони 

околу водозафатните објекти  на локација: Белички извор; Какачки извор; Петилепски 

извор; Брзача извор; Леунски извор и Студен извор. 

 

Член 2 

 Границите на заштитните зони ги определува Владата на Република Северна 

Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој раководи 

со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина. 

Член 3 

Границите на заштитните зони се определуваат  врз основа на изработени Елаборати за 

утврдување на граници на заштитните зони околу водозафатните објекти за 

водоснабдување на  Општина Маврово и Ростуше, кои претставуваат составен дел на 

оваа Одлука. 

Елаборатите ги содржат картографските прикази на подрачјето, реонизација на теренот 

по типови  и класа на водопропустливост, геолошки и топографски прикази на 

подрачјето, мерки и начин на заштитни зони како и активности кои се забранети да се 

вршат во заштитните зони, со предлог за воспоставување на заштитните зони со 

предлог мерки, заклучоци и препораки.  

Елаборатот за определување на границите на заштитни зони околу водозафатните 

објекти – е изработен од Друштво за Трговија, производство и услуги “РАЛЕВ СОЛАР” 

ДООЕЛ,  од Август 2016 година. 

Член 4 

Со оваа Одлука, објектите кои се изградени на подрачјето каде се утврдени заштитни 

зони, или кои ќе се градат во иднина, можат да бидат предмет на одобрение или 

стекнување на правен статус само доколку ги исполнуваат условите утврдени и 

зададени во Елаборатите, наведени во член 3 на оваа Одлука. 
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Член 5 

Картографските прикази на заштитните зони се составен дел на катастрите и 

урбанистичките планови на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 6 

По определување на границите на заштитните зони од страна на Владата на Република 

Северна Македонија, се задолжува ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови да изврши 

соодветна - основна заштита на водозафатни објекти за водоснабдување на Општина 

Маврово и Ростуше.  

Член 7 

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

Општина Маврово и Ростуше“. 

 

Бр.08-393/12                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

280. 

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 Одлука за промена на име на 

Основно училиште “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше 

 

 СЕ ПРОГЛАСУБА, Одлуката за давање согласност на Одлука за промена на име на 

Основно училиште “Ѓорѓи  Пулески” од с.Ростуше,  број 08-393/13 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 

година. 

 
Бр.09-404 /11                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на 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 29.11.2019 година, ја донесе следната: 
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О Д Л У К А 

За давање согласност на Одлука за промена на име на основно училиште  

“Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше 

 

Член 1 

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

установите  (“Службен весник на РМ, бр.32/2005, 120/2005 и 51/2011) дава 

СОГЛАСНОСТ на Одлуката за промена на името на Основното училиште од “ЃОРЃИ 

ПУЛЕВСКИ“ во “ХАЈАН СЕЛМАНИ“, бр.04-198/3 од 25.11.2019 година донесена од 

страна на Училишниот одбор при ОУ “Ѓорѓи Пулевски“ од с.Ростуше, Општина Маврово 

и Ростуше. 

Член 2 

Училиштето да го усогласи своето работење и своите акти согласно оваа Одлука 

и Одлуката за промена на името донесена од страна на Училишниот одбор. 

 

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.08-393/13                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

281. 

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 формата и содржината на печатите 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формата и содржината на печатите, број 08-393/14 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 

29.11.2019 год. 

 
Бр.09-404 /12                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
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Врз основа на член 7, член 25, став 1, точка 42 и член 62, став 1 од Статут 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 29.11.2019 година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

за формата и содржината на печатите кои се употребуваат од страна на општината и за 

изработка на нови печати 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува формата и содржината на печатите кои се 

употребуваат од страна на Општина Маврово и Ростуше и потребата од изработка на 

нови печати. 

 Со цел усогласувањето на работењето на локалната самоуправа со Статут и 

другите правни акти, особено во делот на промената на името на државата и името на 

општината се утврдува потреба од изработка на нови печати. 

 

Член 2 

 Општина Маврово и Ростуше ги поседува следните печати и тоа: 

- Печат на општина – округли печат х 2 

- Штембил х 2 

- Приемен печат х 2 

- Голем печат за наплатен данок на промет со недвижности и права х 1 

- Мал печат за ослободување од данок на наследство и подарок  х 1 

- Печат – Одобрение за градење х 1 

- Печат – Одобрението е правосилно  х 1 

- Печат – Решението е правосилно х 1 

- Печат – Решението е извршно х 1 

- Печат – Архивски знак  х 2 

- Печат – Архивски примерок  х 2  

- Печат – Верно на оригиналот х 2 

- Печат за платена поштарина х 2 

 

Член 3 

 Печатот од член 2, став 1, алинеа 1 од оваа Одлука – Печат на општината има 

тркалезна форма со пречник од 3,2 cm на чии рабови е испишано во првиот ред: 

“РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, а во вториот ред: “ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ“, на средината од печатот е втиснат грбот на општината. Печатот е 

изработен како на македонски јазик и неговото кирилиско писмо и на турски јазик и 

неговото писмо, како втор и официјален службен јазик на територијата на општината. 

 

Член 4 
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 Општината има штембил. 

Штембилот е во форма на правоаголен четириаголник и е изработен во две верзии, од 

кои едната ја употребува администрацијата во седиштето на локалната самоуправа во 

Ростуше и го осдржи следниот текст и тоа: Во првиот ред има натпис „РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, во вториот ред “ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ“ , во 

третиот ред е бројот на актот, во четвртиот ред е испишан датумот на актот и во петтиот 

ред и испишано местото - “Ростуше“.  

Втората верзија на печатот е потполна идентична со првата со тоа што наместо 

натписот “Ростуше“, стои натписот “Маврови Анови“ и истиот го употребува 

администрацијата во Маврови Анови (Одделението за урбанизам, комунални дејности, 

заштита на животната средина и Локален економски развој и Одделението за 

инспекцски надзор). 

 И двата печати се изработени покрај на македонски јазик и неговото кирилиско 

писмо и на турски јазик и неговото писмо, како втор и официјален службен јазик на 

територијата на општината. 

Член 5 

 Општината има приемен печат. 

Приемниот печат е во форма на правоаголен четириаголник и е изработен во две 

верзии, од кои едната ја употребува администрацијата во седиштето на локалната 

самоуправа во Ростуше и го осдржи следниот текст и тоа: Во првиот ред има натпис 

„РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, во вториот ред “ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ“ , во третиот ред “Ростуше“, под нив стои табела во која е впишан датумот на 

прием на актот/барањето, организационата единица, бројот, прилозите и вредноста.  

Втората верзија на печатот е потполна идентична со првата со тоа што наместо 

натписот “Ростуше“, стои натписот “Маврови Анови“ и истиот го употребува 

администрацијата во Маврови Анови (Одделението за урбанизам, комунални дејности, 

заштита на животната средина и Локален економски развој и Одделението за 

инспекцски надзор). 

 И двата печати се изработени покрај на македонски јазик и неговото кирилиско 

писмо и на турски јазик и неговото писмо, како втор и официјален службен јазик на 

територијата на општината. 

Член 6 

 Општината има посебен печат за утврдување и наплата на Данок на промет со 

недвижности и права. 

 Печатот за утврдување и наплата на данок на промет со недвижности и права е 

во форма на правоаголен четириаголник, во првиот ред од печатот на Македонски јазик 

и неговото кирилично писмо е испишан натписот “РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА“, во вториот ред е испишан натписот  “ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ“, во третиот ред е оставен простор за пишување на бројот на актот, а во 

четвртиот ред простор за датумот кога актот е донесен, во петтиот ред е испишан 

натписот “Маврово и Ростуше“. Во продолжение на печатот на левата страна на истиот  
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со Македонски јазик и кирилично писмо е испишана потврдата за наплатен данок и 

административна такса со оставени празни места за пополнување на наплатениот  

износ, додека на левата страна од печатот е испишана истата содржина само на Турски 

јазик и неговото писмо. Во долниот дел на печатот е оставен простор за постпис на 

овластениот службеник кој постапувал по предметот каде се испишани зборовите 

“Овластено службено лице“.  

Член 7 

 Општината има Печат – Ослободено од Данок на наследство и подарок. 

 Печатот Ослободено од Данок на наследство и подарок е во форма на 

правоаголен четириаголник, во воведниот дел на печатот на Македонски јазик и 

неговото кирилично писмо е испишано “ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ“ а во 

продолжение надоле е испишан следниот текст: “Ослободено од Данок на наследство и 

подарок согласно чл. _____, т._____, од Законот за Даноците на имот. (Сл.Весник на 

РСМ, бр. ____) , Градоначалник/Овластено службено лице. Истата содржина во 

продолжение на печатот е испишана и на Турски јазик и неговото писмо. 

 

Член 8 

 Општината има печат Одобрението е правосилно. 

 Печатот Одобрение е правосилно е во форма на правоаголен четириаголник, во 

воведниот дел на печатот на Македонски јазик и неговото кирилично писмо е испишано 

“ОДОБРЕНИЕТО Е ПРАВОСИЛНО“, во вториот ред е испишан текстот и знаците “на ден 

_______________ 20 __ год.“, во третиот ред ред е испишан следниот текст: “датум на 

заверка ____________________“, во четвртиот ред текстот “по овластување на 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ“ и најдолу знакот долна црта “___________“ како место за потпис.  

Истата содржина на печатот е испишана и на Турски јазик и неговото писмо. 

 

Член 9 

 Општината има печат Решението е правосилно. 

 Печатот Решението е правосилно е во форма на правоаголен четириаголник, во 

воведниот дел на печатот на Македонски јазик и неговото кирилично писмо е испишано 

“РЕШЕНИЕТО Е ПРАВОСИЛНО“, во вториот ред е испишан текстот и знаците “на ден 

_______________ 20 __ год.“, во третиот ред ред е испишан следниот текст: “датум на 

заверка ____________________“, во четвртиот ред текстот “по овластување на 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ“ и најдолу знакот долна црта “___________“ како место за потпис.  

Истата содржина на печатот е испишана и на Турски јазик и неговото писмо. 

 

Член 10 

 Општината има печат Решението е извршно. 

 Печатот Решението е извршно е во форма на правоаголен четириаголник, во 

воведниот дел на печатот на Македонски јазик и неговото кирилично писмо е испишано 

“РЕШЕНИЕТО Е ИЗВРШНО“, во вториот ред е испишан текстот и знаците “на ден 

_______________ 20 __ год.“, во третиот ред ред е испишан следниот текст: “датум на  
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заверка ____________________“, во четвртиот ред текстот “по овластување на 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ“ и најдолу знакот долна црта “___________“ како место за потпис.  

Истата содржина на печатот е испишана и на Турски јазик и неговото писмо. 

 

Член 11 

 Општината има печат Одобрение за градење. 

 Печатот Одобрение за градење е во форма на правоаголен четириаголник, во 

воведниот дел на печатот на Македонски јазик и неговото кирилично писмо е испишано 

“ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ“, во вториот ред е испишан текстот и знаците “Бр. 

____________ од _______ 20 ___ год. “, во третиот ред ред е испишан следниот текст: “ 

Проект со тхе бр. _______“, во четвртиот ред текстот “ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ“ , по него текстот ГРАДОНАЧАЛНИК и најдолу знакот долна црта 

“___________“ како место за потпис.  

Истата содржина на печатот е испишана и на Турски јазик и неговото писмо. 

 

Член 12 

Општината има печати Платена поштарина, Архивски примерок, Верно на 

оригиналот и Печат Архивски знак со рок на чување.  

Сите печати од ставот 1 на овој член се во правоаголна форма. 

 

Член 13 

 Се задолжува општинската адмистрација да изврши нарачка на нови печати со 

цел да се усогласи работата на општината со основачкиот акт и другите прописи. 

 После изработката на новите печати, старите да се стават надвор од употреба. 

 

Член 14 

 Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за 

формата и содржината на печатите, бр.07-15/1 од 29.04.2005 год. донесена од страна на 

Советот на Општина Маврово и Ростуша. 

 

Член 15 

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

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

  
Бр.08-393/14                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

282. 

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

следниот: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош на настраданите од 

земјотресот во Република Албанија 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош на настраданите од 

земјотресот во Република Албанија,  број 08-393/15  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /13                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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 10 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош на настраданите од земјотресот во Република  

Албанија 

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства во износ од 180.000,оо денари – помош за 

настраданите од катастрофалниот земјотрес во соседна Република  Албанија. 

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

 

Член  2 

 Финансиските средства од Член 1 на оваа Одлука се одобруваат како знак на 

искажана солидарност од граѓаните на Општина Маврово и Ростуше кон настраданите 

од земјотресот што е зафати соседна Република Албанија.  

   

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.08-393/15                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

29.11.2019 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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283. 

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 

Арслани Неат од село Требиште 

 

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

Неат од село Требиште,  број 08-393/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 

Бр.09-404 /14                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Арслани Неат од село Требиште 

 

Член 1 

 На Арслани Неат од село Требиште Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од 12.000,оо денари за лекување на неговата сопруга . Врз 

основа  на поднесено барање од 25.11.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

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

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на подносителот на барањето 

бр.200001387068176 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.08-393/16                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 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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284. 

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

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

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

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

донесње следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                              

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

Асани од село Жировница 

 

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

Асани од село Жировница,  број 08-393/17 што Советот на Општината Маврово и 

Ростуше ја донесе на 34 – тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /15                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Арслани Неат од село Требиште 

 

Член 1 

 На Арслани Неат од село Требиште Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од 12.000,оо денари за лекување на неговата сопруга . Врз 

основа  на поднесено барање од 25.11.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

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

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на подносителот на барањето 

бр.200001387068176 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.08-393/17                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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285. 

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 

Черкези Асан од село Врбјани 

 

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

Асан од село Врбјани,  број 08-393/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /16                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Черкези Асан од село Врбјани 

 

Член 1 

 На Черкези Асан од село Врбјани Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од 6.000,оо денари за лекување на неговиот син Черкези 

Адмир. Врз основа на поднесено барање од 15.11.2019 година и медицинска 

документација. 

Член  2 

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

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка  бр.200001678081271 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.08-393/18                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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286. 

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

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

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

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

следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство 

 

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

Муфтивство на ИВЗ – Гостивар за организирање настан, број  08-393/19 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019  

година. 

 
Бр.09-404 /17                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 12.000,оо денари на  Муфтивство на ИВЗ – 

Гостивар за организирање настан. 

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

 

Член  2 

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

30.10.2019 година. 

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

сметка  270040696760197 која се води во ХАЛК БАНК. 

  

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.08-393/19                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 



 

25 

 

05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.451 

287. 

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 одобрување на парична помош за спонзорство 

 

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

печатење монографија насловена како “ТАЈНАТА НА МАНАСТИРОТ Св. 

ПАНТЕЛЕЈМОН” од село Ниќифорово,  број 08-393/20  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019  година. 

 
Бр.09-404 /18                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

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

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

Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за спонзорство 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 15.000,оо денари на  Владимир Кочоски за 

печатење монографија насловена како “ТАЈНАТА НА МАНАСТИРОТ Св.ПАНТЕЛЕЈМОН” од 

Ниќифорово. 

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

 

Член  2 

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

10.11.2019 година. 

 Средствата ќе бидат исплатени на Печатница “НАПРЕДОК” дооел – Тетово каде што се 

печати монографијата. На Жиросметка: 300110000004056 – депонент: Комерцијална Банка А.Д. - 

Скопје. 

Член  3 

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

влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 

 
Бр.08-393/20                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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288. 

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

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

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

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

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за  одобрување на парична помош за спонзорство 

 

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

Идризоски  за санирање на кров на неговата семејна куќа,  број 08-393/21 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 

29.11.2019  година. 

 
Бр.09-404 /19                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 15.000,оо денари на  Шабан Идризоски 

од село Ростуше Општина Маврово и Ростуше за помош за санирање на кров на 

неговата семејна куќа. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 

година. 

Член  2 

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

08.11.2019 година. Средствата ќе бидат префрлени на трансакциска 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.08-393/21                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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289. 

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 во градежни  

материјали 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни 

материјали за Месна Заедница село Ростуше, број 08-393/22 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /20                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019  година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства во износ од 20.000,оо денари во градежни 

материјали врз основа на спецификација поднесена од барателот Месна Заедница од 

село Ростуше. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година. 

 

Член  2 

Градежните материјали се доделуваат врз основа на писмено барање од страна на 

Месната Заедница од село Ростуше а ќе бидат наменети за санирање на потпорен зид 

под селската чешма на патот за Долно Мало. 

  

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.08-393/22                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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290. 

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 Мејдин 

Ибраими од село Аџиевци 

 

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

Ибраими од село Аџиевци за лекување на неговиот син Салаудин Ибраими,  број 08-

393/23 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница 

одржана на ден 29.11.2019  година. 

 
Бр.09-404 /21                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Мејдин Ибраими од село Аџиевци 

 

Член 1 

 На Мејдин Ибраими од село Аџиевци му се одобрува  парична помош во износ од 

28.000,оо денари за лекување на Ибраими Салаудин. Врз основа  на поднесено барање 

од 12.11.2019 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

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

Општината за 2019 година. На трансакциска сметка на барателот .   

 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-393/23                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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291. 

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 одобрување на парична помош за спонзорство 

 

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

Арафат Рамадани за набавка на медицинско помагало,  број 08-393/24 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019  

година. 

 
Бр.09-404 /22                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство 

 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 8.000,оо  денари на  Арафат Рамадани 

од село Скудриње за набавка на медициско помагало.  

 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од  

25.11.2019 година. 

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

трансакциона сметка  200001379085367 која се води во Стопанска Банка АД Скопје. 

  

Член  3 

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

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

 
Бр.08-393/24                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 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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292. 

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 Илбер Салиу од 

Жировница за изведување на градежни работи. Санирање на делови од семејна куќа 

оштетени при изведување  градежни работи финансирани од Општина Маврово и 

Ростуше, број 08-393/25 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 34-

тата седница одржана на ден 29.11.2019  година. 

 
Бр.09-404 /23                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  29.11.2019   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства  

 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства во износ од 32.000,оо на Илбер Салиу од 

село Жировница Општина Маврово и Ростуше за изведување на градежни работи со кои 

ќе се врати во првобитна состојба: оградата, балконот и други делови од мојата семејна 

куќа – оштетени при изведување на градежни работи финансирани од Општина Маврово 

и Ростуше, 

Член  2 

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

26.11.2019 година. 

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

трансакциона сметка  број 210501685277467 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. 
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Бр.08-393/25                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
293. 

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 одобрување на финансискa помош за потребите на 

ваковски одбор село Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за потребите на 

ваковски одбор село Скудриње,  број 08-393/26 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /24                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

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

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

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    

29.11.2019  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош за потребите на ваковски одбор  село Скудриње 

 

Член 1 

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

ваковскиот одбор од с.Скудриње со намена за оградување на селските гробишта. 

 

Член  2 

  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 

вакоскиот одбор од село Скудриње од 27.11.2019 година. 

Одобрените финансиски средства со оваа одлука ќе бидат исплатени 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  



 

32 

 

05 Декември 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.13 стр.458 

Бр.08-393/26                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
294. 

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 доделување на парична помош за лекување 

 

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

Кристијан од село Врбен.  Број 08-393/27 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 34-тата седница одржана на ден 29.11.2019 година. 

 
Бр.09-404 /25                                                                              Општина Маврово и Ростуше 
02.12.2019 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден 29.11.2019   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување  

 

Член 1 

 На Заркоски Илко од село Врбен Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во износ од 30.000,оо денари за лекување на неговото дете Заркоски 

Кристијан. Врз основа  на поднесено барање од 22.11.2019 година  и Потврда од 

Универзитетска Клиника за детски болести. 

 

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 која се води во 

Стопанска Банка АД Скопје под број: 200002698218631. 

 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 
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Бр.08-393/27                                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
29.11.2019 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
295. 
Врз основа на член 5 од Уредбата за издатоците на службени патувања и селидби во 

странство кои на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци 

/,,Сл.Весник на РМ’’ број 50/2000, 64/2001, 110/2008, 82/2010, 12/2012, 5/2013, 1/2014, 

90/2014/, а во согласност со член 50 став 1 точка 16 од Зaконот за локална 

самоуправа/,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 50/2002/ и член 2, став 2 од Одлуката за службени 

патувања во странство, број 07-218/11 од 21.05.2007 донесена од страна на Советот на 

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

8/2007), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 29.11.2019 год. го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За службено патување во странство 

1. На вработенатата во општинската администрација во Општина Маврово и 
Ростуше, Елвира Ејупи, административен службеникна работно место Советник за 
Планирање на локален економски развој и е одобрено студиско патување во 
Република Словенија, преку Проектот за локална и регионална конкурентност во 
рамките на спроведување на  процесот на управување со дестинации.  

2. Службеното патување траеше 4 /четири/ дена сметано од 25.11.2019 година до 
28.11.2019 година. 

3. За службеното патување во странство на вработената во општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростушенаведна во член 1 на ова 
Решение, Општина Маврово и Ростуше има обезбедено финансиски средства во 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година и тоа од ставката 
дневници за службено патување во странство. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Образложение 

 Службеното патување на вработената во општинаската администрацијана 

Општина Маврово и Ростуше е во рамките на Проектот за локална и регионална 

конкурентност, а за спроведување на  процесот на управување со дестинации, во 

организација на регионот Река и Полог, чиј член е и Оппштина Маврово и Ростуше. 

Целта на ова струдиско патување во Република Словенија е запознавање со добрата 

практика и стекнување на знаења со овој процес кој успешно се спроведува во 

Република Словенија. 

 На основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.    

ПРАВНА ПОУКА:Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од 

приемот до надлежното министерство. 

 

Решението е доставено: 
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-архивата на општината                            ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

- одделенеи за финансиски прашања                      ГРАДОНАЧАЛНИК 

- вработената                                                               Медат Куртовски 

09-401/2 

29.11.2019 god. 

296. 

Врз основа на член 63 од Законот за локална самоуправа, (Службен весник бр. 

05/2002), член 23 став 1 од Правилникот за содржината и начинот на подготовката на 

актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, како и 

содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор (Сл.весник 

бр.11/15), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 31.10.2019 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на работна група за спроведување на функционална анализа 

 во Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

 Со ова Решение се формира работна група за спроведување на функционална 

анализа во Општина Маврово и Ростуше. 

Член 2 

За координатор и членови на работната група од член 1 на ова Решение се 

определуваат: 

- Осман Сејдиу, Секретар на Општина Маврово и Ростуше со седиште во село – 

координатор, 

- Букурије Беќири, Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси  – 

члени 

- Ајбејан Ајдини, Раководител на Одделение за нормативно-правни работи и јавни 

дејности – член 

Член 3 

Работната група од член 1 на ова Решение е должна да изработи Акциски план за 

спроведување на функционалната анализа во Општина Маврово и Ростушекако и 

извештај за спроведената функционална анлиза со предлог мерки и истите да ги 

достави до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростушепо завршувањето на 

истата. Функционалната анализа од став 1 на овој член треба да содржи податоци за 

законските надлежности на инситуцијата, како и образложение за потребата од промена 

на внатрешната организација и/или потребата од промена на систематизираните 

работни места. 

Член 4 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

Број 09-367/1 

31.10.2019 год.                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                       

 ГРАДОНАЧАЛНИК                                                                                                          

Медат Куртовски 
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