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18 Март 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.3  стр.13 

11. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ОУ “Денче Дејаноски” од  Маврови Анови за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови за 2019 година, 

број 08-101/03 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата 

седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/1                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и член 72 став 

1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст Сл.Гласник бр. 

03/2015година). Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 13.03.2020 

година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 2019 

година на  ОУ “Денче Дејаноски” од с.Маврово Анови, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ОУ “Денче Дејаноски” од с. Маврово Анови за 2019 година 

 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ 

“Денче Дејаноски” од с.Маврови Анови за 2019 година. 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ОУ “Денче Дејаноски” од с.Маврови Анови за 2019 година од  31.12.2019 

година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-101/3                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 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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12. 
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 усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2019 година. Број 08-

101/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  година. 

 
Бр.09-108/2                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

          Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и 

член 72 став 1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст 

Сл.Гласник бр. 03/2015 година).  Советот на Општината  на седницата одржана на 

ден: 13.03.2020 година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското 

работење во 2019 година на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ОУ “Блаже Конески” од с. Скудриње за 2019 година 

 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ 

“Блаже Конески” од с.Скудриње за 2019 година. 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2019 година од  31.12.2019  година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-101/4                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 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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13. 
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 усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките  на ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај  на приходите и 

трошоците на сметките на ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2019 година. Број 08-

101/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/3                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и член 72 став 

1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст Сл.Гласник бр. 

03/2015година).     Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 13.03.2020 

година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 2019 

година на  ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од с. Ростуше  за 2019 година 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЦОУ 

“Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше  за 2019 година. 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше  за 2019 година од  31.12.2019  година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-101/5                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 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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14. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и 

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

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на  ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2019 година, Број 

08-101/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  год. 

Бр.09-108/4                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и член 72 став 

1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст Сл.Гласник бр. 

03/2015 година). Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 13.03.2020 

година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 2019 

година на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ 

“Јосип Броз Тито” од с. Жировница за 2019 година 

 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ 

“Јосип Броз Тито” од с.Жировница  за 2019 година. 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница  за 2019 година од  31.12.2019 

година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-101/6                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 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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15. 
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 усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2019 година. Број 

08-101/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/5                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и член 72 став 

1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст Сл.Гласник бр. 

03/2015година).   Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 13 .03.2020 

година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 2019 

година на  СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на  

СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше  за 2019 година 

 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ 

“Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2019 година. 

 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на  СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2019 година од  31.12.2019   

година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-101/7                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 



 

7 

 

18 Март 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.3  стр.18 

16. 
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 Заклучокот за усвојување на извештајот за работењето на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на извештајот за работењето на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2019 година.  Број 08-101/8 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/6                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден 13.03.2020 година 

Расправајќи по Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 

2019 година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

I.   Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои Извештајот за работењето 
на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година. 

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

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

Бр.08-101/8                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

Извештај за работењето на ЈПКД МАВРОВО за 2019 година 

1. ВОДОВОД 

- Во 2019 г. покрај редовното одржување на водоводните линии и редовното 

хлорирање, санирани се повеќе поголеми дефекти на главните и споредните 

водоводни линии. 

- Пуштени се нови разводни мрежи во должина од 460м  

- Направени се 18 нови приклучоци 
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- Направена е една нова разводна шахта 

- Постигнат е договор со месна заедница Врбен и Општина Маврово и 

Ростуше за преземање на селскиот водовод. 

2. КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 

• Собирање и транспорт на комунален отпад 

- И во 2019 г. покрај собирањето на комуналниот смет по утврдената 

динамика успешно беа организирани и реализирани повеќе еколошки акции 

на различни локации, како и чистење на многу диви депонии во соработка со 

Општина Маврово и Ростуше и ЈУНП Маврово. 

- Продолжи соработката со ЕЛКОЛЕКТ за селектирање на ЕЕО, батерии и 

акумулатори при што предадени се 2.470кг ЕЕО. 

- Набавени се уште 37 нови метални контејнери за комунален отпад 

- Општина Маврово и Ростуше ни додели ново специјално возило- камион за 

собирање на комунален отпад марка IVEKOтип EUROKARGOML 100 E 19K, 

донација од Здружение на турски општини со што Општина Маврово и 

Ростуше го зголеми својот основачки влог во ЈПКД МАВРОВО, а со тоа ја 

подобривме услугата кон граѓаните на нашата општина. 

- Од ГЕФ добивме 50 пластични жолти контејнери од 1.1м3 за селектирање на 

пластика кои се распоредени, 100 џамбо вреќи кои се распоредени по 

училиштата и институциите и преса за балирање на пластиката 

- Во соработка со ,, Вила Јана,, направена е куќичка за контејнери 

- Склучивме договор со МЗ Росоки за подигање на комунален отпад 

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

- Во текот на 2019 г. вработените присуствуваа на разни работилници 

организирани од страна на АДКОМ со цел зголемување на знаењето и 

подобрување на услугите кон граѓаните, како и да бидат во тек со законските 

измени. 

- Билингот и печатењето на сметките и фактурите од 2019г целосно се 

извршува од наша страна. 

- Изготвена е Функционална анализа 

- Направени се многу догововори за исплата на долговите на рати со нашите 

потрошувачи. 

17. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ЈПКД  “Маврово” од Маврови Анови за 2019 година 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  усвојување на финансовиот извештај на приходите и 

трошоците на сметките на ЈПКД  “Маврово”  од Маврови Анови за 2019 година. Број 

08-101/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/7                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

          Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и 

член 72 став 1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст 

Сл.Гласник бр. 03/2015година). Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 

13.03.2020 година  Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 

2019 година на  ЈПКД  “МАВРОВО” од с.Маврово Анови, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ЈПКД “МАВРОВО” од с. Маврово Анови за 2019 година 

 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД 

“МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2019 година. 

 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на 

сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2019 година од  31.12.2019  

година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-101/ 9                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
18. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2020 година 
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СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈПКД 

“Маврово” од Маврови Анови за 2020 година. Број 08-101/10 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/8                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  13.03.2020 година 

Расправајќи по Програмата за работа на ЈПКД  “МАВРОВО” од Маврови Анови за 

2020 година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја  усвои Програмата за работа на 
ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2020 година. 

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

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

Бр.08-101/10                                                         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

ПРОГРАМА   ЗА  РАБОТА  НА  ЈПКД  ,, МАВРОВО  ,, -  М.АНОВИ 2020 ГОДИНА 

При правењето на оваа програма како основаза изработка е земена оценката од 

реализација на програмата од предходната година. Според постојната организациона 

поставеност на јавното претпријатие, водоснабдувањето, собирањето и 

транспортирањето на комунален отпад претставуваат носечки дејности, па затоа 

потребно е да се посвети поголемо внимание околу намалувањето на трошоците во 

тие дејности. За да се има појасен преглед на планираните активности за 2020 година, 

оваа програма ќе биде поделена на неколку делови. 

1. ВОДОВОД 

За наредната 2020 година, приоритет за вработените е подобрување на 

водоснабдувањето и квалитетот на водата во Маврови Анови, Маврово, Леуново, 

Ниќифорово како и во с. Врбен како ново преземен со договор со МЗ Врбен и 

Општина Маврово и Ростуше, каде што е потребно да се изработи проект. Треба да 

се продолжи со поставувањето на водомери на правните и физичките лица како 

големи потрошувачи на вода, со што се очекува значително намалување на 

потрошувачката на вода и зголемување на буџетот на ЈПКД МАВРОВО. 
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Во одделот водовод планираните активности кои целосно ќе бидат координирани со 

општина Маврово и Ростуше се следните: 

Тековно одржување на водоводната мрежа во општина Маврово и Ростуше 

• Санација на резервоар и прекидни комори во с. Ниќифорово, по потреба и на други; 

• Секојдневно и континуирано одржување на водоводната мрежа во Мавровскиот 

регион поради специфичноста, како и благовремено отстранување на дефектите; 

• Редовно хлорирање и редовна контрола на исправноста на водата за пиење преку 

овластени институции; 

• Поправка на клучни шахти; 

• Поправка или промена на постоечки вентили по потреба: 

-пред хлоринаторни станици; 
-во водоводни локални шахти(старите и нефункционалните); 
-на други вентили со помали профили; 
-поправка на пумпни станици 
Превземање на водоводите од месните заедници 

Во координација со Општина Маврово и Ростуше,оваа година е планирано да се 
одржат состаноци со месните заедници во чија надлежност се селските водоводи за 
добивање нивна согласност за  спроведување на законската обврска за превземање 
на водоводите и нивно одржување од страна на јавно претпријатие. 
2. КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 

• СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД 

ЈПКД  ,,Маврово,, врши собирање и трнспортирање на комунален и неопасен отпад од 

индивидуалните корисници и правните лица и негово депонирање досега на 

депонијата во Дебар. 

Оваа година е планирано стапување во преговори со депонија “Русино”во Гостивар 

бидејќи Советот на Општина Дебар донел одлука со која на депонијата Стандард и се 

забранува да прима отпад од Општина Маврово и Ростуше. 

Покрај тековното собирање се планира: 

• Продолжува утврдената динамика од минатата година за селектирање на ЕЕО 

отпад,и PET амбалажа со што придонесуваме за поздрава и почиста животна 

средина; 

• Исто така со средства од општината се планира прочистителна станица за 

отпадните води во Мавровскиот регион, со што би се зголемил обемот на работа и ќе 

се појави потреба од нови вработувања за одржување на канализациона мрежа 

• Иницијатива до комуналниот инспектор при општина Маврово и Ростуша, преку 

Градоначалникот и Советот, заради нивно што поголемо ангажирање (санкционирање 

на граѓаните и правните лица) кои не ги почитуваат правилата за собирање цврст 

комунален отпад, особено граѓаните кои фрлаат шут, растителен отпад и слично на 

недозволени места. 

• Во соработка со Општината предвидено е да се направат платоа каде би се 

поставиле контејнерите и нивно оградување со цел да се заштитат од разнесување на 

отпадот од страна на кучињата и дивите животни. 
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3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Планираме унапредување на човечките ресурси преку посета на работилници, 

семинари, конференции како и внатрешни обуки кои ќе овозможат зголемување на 

знаењето и спремност да се реагира навремено со сите промени. 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Програмата за работа на ЈПКД Маврово за 2020година е поприлично обемна и 

нејзиното реализирање ќе зависи од динамиката на обезбедување финансиски 

средства како и донации. 

Секако дека е можно да се спроведат и одредени непланирани активности кои не се 

спомнати, поради што оваа програма е отворена и во секој момент ќе може да се 

надоградува. 

 
19. 

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

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на финансискиот план на приходите и 

расходите за 2020 година на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на финансискиот план на приходите и 

расходите за 2020 година на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови. Број 08-101/11 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на 

ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/9                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

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

број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година. Советот на Општина Маврово и Ростуше  на седницата одржана на ден  

13.03.2020 година Расправајќи по Финансискиот план за 2020 година на ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои  Финансискиот план на 

приходите и расходите  за 2020 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 
Анови. 
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II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот на 
ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината. 

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

Бр.08-101/11                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020  ГОДИНА 

Приходи од ѓубре  13.500.000,00 

Приходи од вода  5.000.000,00 

Приходи од водоводџиски услуги и работа со 

багер 

 1.500.000,00 

Приходи од јавна чистота  1.000.000,00 

Други приходи  1.000.000,00 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОД.  22.000.000,00 

Остварени расходи за 2020 год.   

Гориво  1.500.000,00 

Електрична енергија  150.000,00 

Плати и придонеси  10.000.000,00 

Регрес  300.000,00 

Управен и надзорен одбор  430.000,00 

Репрезентација   120.000,00 

Дневници,патни трошоци и хотелски сместувања 

во земјата 

 100.000,00 

Дневници,патни трошоци и хотелски сместувања 

во странство 

 50.000,00 

Амортизација  2.500.000,00 

Банкарска провизија  30.000,00 

Персонален данок  100.000,00 

Регистрација и осигурување на возила  60.000,00 
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Договори на дело  60.000,00 

Депонија  900.000,00 

Универзални гуми и резервни делови за возила  1.000.000,00 

Водоводни материјали  600.000,00 

Канцелариски материјали  100.000,00 

Прехранбени производи и хигиенски средства  80.000,00 

ХТЗ опрема  200.000,00 

Градежни материјали  300.000,00 

Сметководствени услуги  150.000,00 

Изготовка на проекти и елаборати  600.000,00 

Привремени вработувања  60.000,00 

Механичарски услуги  600.000,00 

Интернет, мобилна и фиксна телефонија  250.000,00 

Градежни работи  600.000,00 

Интегриран софтвер  120.000,00 

Занаетчиски услуги  50.000,00 

Интелектуални услуги  50.000,00 

Поштенски услуги  150.000,00 

Адвокатски услуги  110.000,00 

Судски трошоци и административни такси  80.000,00 

Работилници и обуки   150.000,00 

Рекламен материјал и подароци за вработени  80.000,00 

Огласи   90.000,00 

Членарини во здруженија  20.000,00 

Донации  30.000,00 

Други признаени трошоци  230.000,00 

ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2020 ГОД.  22.000.000,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА        НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА 

Остверени приходи за 2020 год.   

Вкупно приходи  22.000.000,00 

Вкупни расходи  22.000.000,00 

ВКУПНО  О 

20. 

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 Заклучокот  за  донесување на Годишна програма за 

спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на 

територијата на ЕЛС – Маврово и Ростуше за 2020 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за донесување на Годишна програма за спроведување 

на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на 

ЕЛС – Маврово и Ростуше за 2020 година. Број 08-101/12 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/10                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  13.03.2020 година 

Расправајќи по Годишната програма за спроведување на општите мерки за заштита   

на населението од заразни болести на територијата на ЕЛС – Маврово и Ростуше за 

2020 година  го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  е донесе Годишната програма за 
спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни 
болести на територијата на ЕЛС – Маврово и Ростуше за 2020 година. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната 
служба и архивата на општината. 

 III.   Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во,      “Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Бр.08-101/12                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

 

Согласно  законските одредби  од Законот за заштита на населението од заразни 

болести (член 12, 14 и 22 „Службен весник на РМ„ бр.66/04, 139/08 и 99/09), препораките 

на Комисијата за заразни болести при МЗ и член 26 од Законот за санитарна и 

здравсвена инспекција („Службен весник на РМ„ бр.71/06, 139/08, 88/10, 18/11 и 53/11), 

Советот на општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 13.03.2020 

година, донесе: 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА OПШТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА  ЕЛС – МАВРОВО И 

РОСТУШЕ- 2020 г. 

Единиците на локалната самоуправа се должни да преземаат активности за 

заштита на населението од заразни болести и да донесуваат годишна програма на 

мерки за заштита од заразни болести, а на предлог на надлежниот Центар за јавно 

здравје кој ја покрива нивната територија. 

Едни од општите мерки за превенција и контрола на заразните болести 

предвидени со законската регулатива се: дезинсекција и дератизација  на населените 

места во Општина Маврово и Рстуше. 

1.Вовед 

Како резултат на светските економски трендови и климатските промени, постои 

можност за интензивно распространување на векторите, а со тоа и зголемување на 

бројот на заболени лица од инфективни заболувања кои се пренесуваат преку вектори. 

Вектори кои пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги или цицачи вклучувајќи ги и 

глодарите.Членконогите вектори како што се комарците и крлежите се ладнокрвни и се 

особени чувствителни на климатските фактори. Меѓу болестите кои се пренесуваат 

преку вектори има и такви кои се регистрираат во Р.С.Македонија како што се Лајмската 

болест, Треска од западен Нил, Лајшманиоза, Маларија , Хеморагични трески и други 

кои во иднина преставуваат закана и има голема можност да започнат да се 

регистрираат во Р.С.Македонија. Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат 

соодветни мерки со цел нивно спречување, а бидеќи се работи за трансмисивни 

заболувања (вектор преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат 

кон уништување на векторите  и едукација на населението за соодветна лична заштита, 

но и јакнење на здравствените капацитети за навремена дијагнистика и соодветно 

лекување.Центарот за јавно здравје-Тетовоа оваа програма  за сузбивање на 
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комарците на територијата на општина Маврово и Ростуше ја изготви врз база на 

спроведените стручни извидувања на терен, во текот  
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на кои  следени се параметри  неопходни за проценка на  моменталната состојба во 

однос на овие штетници и  условите кои го помагаат нивниот раст, развој и 

размножување. 

Превентивната дезинсекција преставува планирана, систематска и долгорочна мерка 

која бара интерсекторска соработка на поголем број на институции, а има единствена 

цел намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка толеранција, 

како и спречување на растот, развојот и размножување на инсектите кои преставуваат 

вектори на голем број заразни болести,делуваат вознемирувачко но исто така 

предизвикуваат и алергиски реакции. Дезинсекцијата се спроведува со примена на 

механички, физички, биолошки, хемиски методи и средства кои се еколошки 

прифатливи и на начин кој неовозможува да  се доведе во опасност здравјето на 

населението и животните како и на корисните инсекти. 

2.Морфологија и здравствено значење на комарците 

Најголемо значење од сите инсекти имаат комарците и тие претставууваат предмет на 

третман при спроведевање на дезинсекционите постапки. Комарците се мали 

долгоноги нежно градени инсекти со должина од 1,6 до 12,5мм.Усниот орган е 

прилагоден за убод и цицање крв. Бодат и крв цицаат само женките, бидејќи со крвта се 

хранат и им е потребна и за развој на јајцата од кои потоа се развива адултна форма на 

комарец. Женските комарци крв цицаат од разни животни топлокрвни и ладнокрвни, 

како и од човекот. На комарците за развој им е неопходна вода па затоа се вели дека 

додека има водени површини ќе има и комарци. Комарците имаат потполна 

трансформација од јајце-ларва-кукла-адулт. Комарците се распространети по целиот 

свет и се опишани преку 3.000 видови. Во Р.Македонија постојат 51 видови на комарци 

од кои 12 се векторски видови. Во текот на истражувањето спроведено во 2010 год  на 10 

локалитети во Македонија регистрирани се 7 вида на комарци и тоа: 

Anopheles maculipennis 

Ochlerotatushungaricus 

Ochlerotatusgeniculatus 

Culexmimeticus 

Culextritaeniorhynchus                       

Culex martini 

Orthopodomyiapulchripalpis 

Од нив три се векторски видови, додека видот на комарец Aedes albopictus или така 

наречениот ‘тигрест комарец‘ не е утврден во Р.С.Македонија. Најголема активност 

комарците имаат приквечер, а во зависност од нивниот вид бодат и во текот на 

вечерните часови. Преку ден одмараат скриени во ладовина на потемни места бидеќи 
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се многу осетливи на сончвата светлина. Презимуваат во состојба на хибернација како 

оплодени женки или во водените површини како ларви и јајца. Во Р.С.Македонија 

најголемо значење имаат комарците од родовите Anopheles, Aedes 
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и Culex. Anopheles е комарецот кој е вектор на маларијата.Постојат преку 100 

видови,годишно развиваат 4-8 генерации и имаат можност да прелетува 2-3 километри. 

За анофелесот е карактеристично тоа што после убодот одмара по зидовите во 

внатрешноста на објектите. Комарците од родот Aedes се значајни затоа што го 

пренесуваат вирусот Западен Нил и уште се наречени комарци на поплавени ливади 

или шумски комарци. Прелетуваат преку 30 километри и обично развиваат 4-5 

генерации. Culex комарците се доста агресивни и уште се наречени урбани комарци 

бидеќи јајцата женките ги полагаат претежно во градските подрачја. Имаат слаба 

способност за летање, не повеќе од 300 метри, па затоа делуваат локално околу 

нивните легла. Нивниот период на метаморфоза е краток, околу 10 дена, па во текот на 

еден месец можат да се развијат три генерации на комарци. 

3.Трансмисивни инфективни заболувања и епидемиолошки карактеристики. 

Вирус од западен Нил(WNF)- е арбовирус од фамилијата Flaviviridae. Од вирусот можат 

да заболат луѓето, птици, комарци, коњи и други цицачи. Вирусот го пренесуваат 

комарци. Резорвоар на вирусот се заболени птици, коњи и др. па преку цицање на крв 

од заразено животно  и со убод на човекот вирусот се пренесува на новиот домаќин. 

Вирусот за прв пат е изолиран во 1937 год. во областа Уганда на сливот на реката 

Западен Нил и се до 1999 год се ширел во Африка, Блискиот Исток и Азија. Во 2000 

година големи епидемии се јавиле во Романија, Италија, Русија и други европски 

држави. Во денешно време западно нилската треска е регистрирана скоро во сите 

Балкански држави а неколку случаеви официјално се докажани и во Р.С.Македонија. 

Клиничката слика кај Западно нилската треска варира од асимптоматска форма до 

невролошки тешки заболувања. Болеста може да се развие во три форми и тоа: 

-Асимптоматска форма – кај околу 80% од инфицираните 

-Лесна клиничка слика како грип- кај околу 20% од инфицираните 

-Неуроинвазивна форма- кај околу 1% од инфицираните 

После 2 до 14 дена од инфицирањето се развиваат симптоми слични на грип како што е 

главоболка, малаксалост, повраќање, оток на лимфни жлезди, а само кај еден од 150 

инфицирани може да се развие тешка форма со енцефалитис, менингитис, парализа. 

 Лајмска болест(Lyme Borreliosis)- е бактериско заразно заболување од типот на 

природно-огнишни заболувања. Болеста е предизвикана од Borelia burgdorferi, 

микроорганизам од класта Spiroheti. Агенсот опстојува во некои ситни глодари, птици и 

многу често во срни и елени. Во природата помеѓу животните бактеријата се пренесува 

преку крлежи, а заразените крлежи преку убод го пренесуваат инфективниот агенс на 
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човекот. Болеста има три стадиуми: ран локализиран стадиум кој е карактеристичен со 

ефлоресценција на местото на убодот наречено “око на бик“, исип наречен erythema 

migrans, симтоми слични на грип како што се температура,  
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треска, зголемување на лимфните жлезди, ран десиминиран стадиум (кога борелијата 

се десиминира во организмот) и доцен перзистентен стадиум, со симптоми од 

кардиоваскуларен и централен нервен систем. Во период од 2001-2011 пријавени се 

вкупно 27 заболени од Лајмска болест Р.Македонија. 

Лајшманиоза (Leishmaniosiscutanea/visceralis)  

Предизвикувач на лишманијазата е протозоа од фамилијата Tripanosomidae. Ги има 

неколку видови и тоа:Leishmania tropica, Leishmani infantum, кои ги има во Р.С.Македонија 

и Leishmania major,Leishmania aeitiopca и други. Резервоар и извор на заразата можат да 

бидат луѓето и некои видови на животни како што се диви глодари, месојади, домашни 

кучиња  и непознати домаќини. Пренесувањето на заболувањето настанува преку убод 

од флеботомус, кога тој цица крв од човекот. Според локализацијата се разликуваат 

два типа на заболување и тоа висцерална лајшмаијаза, инаку уште позната како Кала 

азар и кожна лишманијаза позната како ориентален пришт. Висцералната лишманијаза 

е системска болест која се карактеризира со ирегуларни тепмератури, хипохромна 

анемија, голема спленомегалија и кахексија. Кожната лишманија започнува како папули 

која во почетокот е безболна а потоа се отвараат и се претвараат во болни чиреви. 

Лајшманиозата како заболување е регистрирана во повеќе од 90 држави во светот, а се 

регистрира и во Македонија.За период од 2001-2011 година во Македонија се 

регистрирани 76 заболени.                  

Конго-кримска хеморагична треска- е акутно вирусно заболување. Се работи за 

природноогнишно заболување кое се пренесува преку крлежи. Резервоар на заразата 

се дивите животни и птиците. Основен пат на пренос е трансмисивниот, а се остваува 

преку каснување од крлеж (околу 90% од регистрираните случаеви). Може и преку 

контактен пат преку крвта на болните кога вирусот во новиот организам навлегува 

преку повреди и микроповреди на кожата и слузокожата. Контактниот пат може да се 

оствари и преку свежо контаминирани предмети. Болеста се карактеризира со висока 

температура, главоболка, болки во крстот и екстремитетите, општа интоксикација, 

хеморагичен егзантем, хеморагии во внатрешните органи и леталитет е висок до 70%. 

Најчесто ова заболување се јавува во ендемски жаришта на голем број земји во Азија, 

Африка, Европа и Јужна Америка. Во Македонија во 2010 година е пријавен еден случај 

на Конго-кримско хеморагична треска. 

Маларија- е акутно заразно заболување предизвикано од паразит наречен Plasmodium. 

Маларијата е антропозооноза и од неа боледува само човекот. Единствен резервоар и 

извор на заразата е човекот, кој може да биде извор на зараза во текот на болеста и 
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како гаметоносител, односно само тогаш кога во крвотокот му циркулираат гаметоцити. 

Маларијата е вектор преносливо заболување и се пренесува преку комарци од родот 

Anopheles кои ги има во Р.С.Македонија. Болеста ја пренесуваат  само женските 

комарци го пренес при убод и хранење со крв од човекот.  
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Инкубацијата трае од 10 до 23 дена. Клиничката слика се карактеризира со јака 

главоболка проследена со треска и нагло покачување на температурата до 41˚, 

следена од болки во грбот и под десниот ребрен лак. Нападот трае околу 10 часа и го 

следи профузно потење и општа слабост. Можно е да се јави и жолтица, тромботични 

манифестации на ситни капилари не само на кожата туку и во сите витални органи. 

Пароксизмите траат и до две недели. Дијагнозата се поставува со правење размаска и 

земање на крв за густа капка. Маларијата е ендемска болест на јужната хемисфера, но 

инцидентни импортирани случаеви на ова заболување се регистрираат во Европа и во 

Р.С.Македонија. Од 2001 година до денес во Македонија се регистрирани  9 

импортирани случаи од кој еден е со смртен исход. 

Q-треска- е зоо-антропоноза предизвикана од еден вид рикеции. Се пренесува преку 

неколку патишта на пренос и тоа: аероген пат со вдишување на контаминирана 

прашина, алиментарен пат преку консумирање на неварено или непастеризирано 

млеко, контактен пат при работа со болен добиток и трансмисивно преку крлежи 

инфицирани од диви и домашни животни. Клиничката слика се карактеризира со 

треска, главоболка, малаксаност и потење, проследено со сува кашлица, крвава 

експекторација и болки во градниот кош. Болеста се регистрира во целиот свет . Во 

Македонија од 2001-2011 регистрирани 76 заболени. 

Денга (денга хеморагична грозница) - е акутно инфективно тропско заболување, 

предизвикано од вирус. За природен резервоар на денгата се сметаат некои видови на 

мајмуни. Болеста помеѓу мајмуните се пренесува преку комарци. Извор на заразата 

покрај мајмуните и комарците во урбаните средини е и инфицираниот човек. По 

инфицирањето комарецот останува инфективен за целиот свој неколкумесечен живот. 

Човекот е извор на заразата кусо време пред почетокот на болеста и 3-4 дена од 

фебрилната фаза. Вектори на ова заболување се комарците од родот Aedes aeqypti, 

Aedes bromelise, Aedes africanus. Денгата се јавува во две форми и тоа како Денга треска и 

Денга хеморагична треска која се карактеризира со тромбоцитопенија, крварења и шок. 

Симптомоте на денгата се висока температура, слабост, потење, гадење, повраќање, 

брадикардија и петихијален исип. Секоја година во светот 50 милиони луѓе се 

инфицираат со денга треска а кај 30.000 болеста завршува летално. Денга болеста е 

ендемична во Африка, Америка, Југоисточна Азија, Западен Пацифик и во Источниот 

Медитеран. Досега во Р.С.Македонија нема пријавен случај. 

Чикунгунија (Chikungunya) -заболување кое се шири преку каснување пред се од страна 

на „тигрестиот комарец„-Aedes albopictus кој веќе е ендемичен во Р.Албанија, Хрватска и 

Грција но согласно истражувањето за негово присуство во Р.С.Македонија кое е 
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спроведено во 2010 не е утврдено присуство на истиот. Извор на заразата е човекот и 

некои видови на мајмуни. Преставува вирусно заболување кое се карактеризира со 

висока температура до 40˚, општа омалаксаност, главоболка,  
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петихијални крварења по кожата, болки во зглобови кои продолжуваат и до неколку 

месеци. Во Р.С.Македонија нема регистрирани случаеви. 

4. ПОТРЕБА ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОФИЛАКТИЧКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

4.1. Активности на единицата на локалната самоуправа 
   Единицата на локалната самоуправа – општина Маврово и Ростуше, во 

соработка со Центарот за јавно здравје од Битола, ќе  ги спроведе следните 

активности: 

- Подигање на свеста на населението преку медиумите, 
- Теренска проценка на околината во тек на цела година, 
- Мапирање на сите стоечки води, бари, мочуришта, на  територијата која ја 

покрива, 
- Ларвицидна дезинсекција во март и април – оваа дезинсекција се одвива на 

бари, канали, поплавени ливади, застојни води, шахти, септички јами, влажни 
подруми итн. Оваа метода дава одлични резултати за уништување на 
ларвите од комарци. 

- Адултицидна теристичка (од земја) дезинсекција во неколку фази (јуни, јули, 
август) – се изведува во доцни вечерни и рани утрински часови (кога се 
најактивни комарците), кога нема ветер и дожд, на температура идеална од   
20 C степени. Се врши на зелени површини, по речни текови, населени места 
итн. 

     Бидејќи  климатските   промени   би  можеле   да  влиаат  и  на  

дистрибуцијата и активностите на глодарите кои се резервоар и вектори на голем број 

на болести присутни во регионот како што се: Херморагичната треска, чиј вирус-

причинител е ендемски присутен на балканот (епидемии во 2002 година во Србија, Црна 

Гора и Косово), согласно горе наведените законски одредби, задолжителна е 

систематска дератизација во населените места која треба да се спроведува заради: 

- отстранување на ризикот од појава и ширење на заразни  болести кои ги 
пренесуваат глодарите, 

- отстранување на економските штети кои настануваат како  последица на 
уништувањето и загадувањето на храната од страна на глодарите, 

- спречување на контаминација на објектите. 
Во единицата на локална самуправа – Општина Маврово и Ростуше, покрај 

превентивна дезинсекција во населените места, во населеното место                        

Маврово и Ростуше каде постојат шахти од канализационата мрежа, се спроведува  

превентивна дератизација а по потреба и вонредна дератизација.  

4.2. Задачи и обврски  на единицата на локалната самоуправа 
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Задачи и обврски на единицата на локалната самоуправа – општина Маврово и 

Ростуше се: 

- Да донесе одлука за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција, како 

и посебни мерки за заштита на населението од заразни болести како  и да обезбеди 

финансиски средства од буџетот за спроведување на оваа мерка, 
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- Да побара од Центарот за јавно здравје Тетово стручно мислење за изработка 

на Програмата и Акционен план, 

- Да достави до Центарот за јавно здравје Тетово информација за севкупната 

површина на општината со посебен осврт на зелени површини, речни текови, канали, 

застојни води на територијата на општината,  

- Согласно со горенаведената динамика да избере квалификуван, овластен 

изведувач за спроведување на теристичка дезинфекција а по претходно спроведена 

постапка за јавна набавка, 

- Да осигура спроведување на стручен надзор над спроведување на мерката на 

дезинсекција,  

- На локалното општинско земјиште како превентивна мерка редовно да се 

отстрануваат диви депонии, да се исчистат запуштени канали, да се изврши асанација 

на теренот, за поуспешно спроведување на дезинсекцијата. 

4.3.Преглед на критични места (зелени површини и застојни води) во Општина 

Маврово и Ристуше на кои ќе се спроведува превентивна дезинсекција 

• Selo Skudriwe: deponija kaj m.v. "Raskrsnica", m.v. "Bigorec",m.v. "Nexova Чешma", 

• Selo Prisojnica: kaj kontejnerite, 

• Selo Axievci: kaj kontejnerite, 

• Selo Jan~e: kaj kontejnerite, 

• Selo Rostu{a: kontejnerite kaj Zdravstveniot dom, 

• Selo Velebrdo: kaj kontejnerite, 

• Selo Trebi{te: kaj kontejnerite kaj m.v. "Vranica",  

• Mavrovi Anovi: m.v. "Dol", 

• Selo @irovnica: kaj kontejnerite na vlezot na seloto i deponija vo Pаjkovci Maalo, 

• Selo Vrbjani" kaj kontejnerite, 

• Selo Vrben, 

• Po te~enieto na reka Radika.  

• Dezinsekcija na drugi legla (gnezda) koi bi mo`ele da bidat potencijalni `ari{ta za razvoj na 
komarcite koi }e bidat pronajdeni pri izvr{uvaweto na dezinsekcijata, a koi pri terenskite uvidi 
ne se locirani i ne se navedeni vo ovoj akcionen plan.                     

5.Сузбивање на комарци и нивните развојни облици 

Планираното сузбивање на комарците преставува долгогодишно систематско и 

организирано спроведување на низа мерки и активности со цел редуцирање на 

густината на популацијата, а со тоа и одржување на стабилна епидемиолошка состојба 

во однос на појавата на вектор преносливите заболувања. Спроведувањето на 
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дезинсекцијата е комплексен процес кој не подразбира само користење на хемиски 

супстанции за уништување на комарците. Сузбивањето на комарците се спроведува на 

четири нивоа при што постојано  треба да се води грижа за зачувувањето на 

биолошката различност на одредено подрачје. 
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Санационии мерки- имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување 

на условите за раст и размножување на комарците. Тоа подразбира затрупување на 

мочуришта и блата, обезбедување проточност на водата, правилна диспозиција на 

цврстиот отпад, редовно косење на зелените површини, чистење на олуците како не би 

се задржувала водата и други хигиено- технички мерки. 

Здравствена едукација на населението- од страна на Центарот за јавно здравје 

редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања 

(преку учество на локална телевизија,радио,весници) изработка на информативно-

едукативни летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со 

местното население е важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност 

на населението за самозаштита и отстранување на леглата на комарци. 

Биолошки мерки за сузбивање на комарците- ефикасни резултати се 

постигнуваат (онаму каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на 

комарецот како што е малата риба Gambusia holbrooki најчесто во езера при што се 

зачувува животната средина и биолошката разновидност. Примената на биоцидни 

производи како што е Bacilusthurigiensisvar israelensis во форма на течност, прашак или 

гранули. 

Хемиски мерки за сузбивање 

А) примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули се користат за 

чисти води и не се штетни за останатите видови на животни. 

Б) Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на 

комарецот т.е делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели 

адултни комарци.Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули, прав 

а во однос на апликацијата можат да се распрскуваат или рачно расфрлаат во 

водените површини. Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект, 

многу е полесна апликацијата и не го нарушуваат биодиверзитетот. За да можи да се 

користи одреден ларвициден инсектицид потребно е за истиот да има дозвола од 

министерството за здравство. 

Ц) Адултицидна дезинсекција- може да се спроведува како резидуално прскање во 

затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на 

поголеми површини. Претставува сложена акција која има за цел уништување на 

адултните форми на комарецот и дезинсекција која бара голема внимателност во 

однос на дозирањето на средството како и личната заштита на изведувачите и месното 

население. Има далеку помал ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот 

задолжително треба да има дозвола од Министерството за здравство за употреба. 
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6. Динамика и начин на спроведување на активностите 

За да се постигни значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е 

постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат 

во предвит сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на  
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површините каде што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше да се спроведат два вида на третирање и тоа: 

Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува  од месец Април па се до месец 

Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на 

инфестираност на комарци. Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при 

Центарот за јавно здравје. 

Средство за ларвицидна дезинсекција - ќе се користи ларвицид во форма на 

гранули на база на s-methoprene. 

Техника на изведување- рачно расфрлање на места со стоечки води 

Површини за третирање- ќе се третираат површини и места каде има 

застојни води и површини кои ќе бидат договорени согласно  финансиската 

конструкција и тековниот оперативен план договорен помеѓу локалната самоуправа и 

изведувачот на дезинсекцијата. 

    Адултицидна дезинсекција-ќе се изведува во неколку наврати во месеците Мај, Јуни, 

Јули и Август. 

   Динамика на третирање- спрема тековен оперативен план. 

 Средство за адултицидна дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua Q-

othrinesc 25 со активна супстанца deltamethrin 20gr/lit . 

Техника на изведување-третирањата се спроведуваат  со апарат за УЛВ ладно 

замаглување. 

Површини за третирање- површина договорена со тендерска постапка. 

Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштение до: 

-државен санитаерн и здравствен инспекторат за времето, начинот и средството 

за изведување на превентивна дезинсекција 

-средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со 

цел информирање на населението за времето и местото на третман. 

-здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на 

пчелите. 

-доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности 

-издава санитарна потврда за ДДД услуга 

-континуирано ја следи состојбата со инфестацијата на комарци на територијата 

на општина Маврово и Ростуше. 

                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                              

Претседател, 

                                                                                                         Алил   Алили с,р 
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21.                            

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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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. ( Надополнување на Одлука донесена на 

20.12.2019 год. Бр. 08-431/11, Илмија Абдулаи КП бр. 1226/1 КО Жировница )  број 08-

101/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/11                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 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 39 - тата седница одржана на 
13.03.2020 год. Донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
(надополнување на одлука  донесена на  20-12-2019год.  бр.08-431/11) 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(Су+Пр+01+02+03) со намена–домување во станбени 
згради -А2-1, е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска 
документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр.1226/1, на м.в.село, КО Жировница, Маврово и 
Ростуше,запишан во Имотен лист бр.101219. 

 
Член 3 
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Се додава и  КП бр.1224/1, на м.в.село, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.528. 

Член 4 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
Бр.08-101/13                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 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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22. 

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 отстапување на простор на користење за 

поставување на АТМ Банкомат 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отстапување на простор на користење за поставување 

на АТМ Банкомат на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ во простории сопственост на 

локалната самоуправа. Број 08-101/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/12                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 25, став 1, точка 32 и член 72, 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: 13.03.2020 година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За отстапување на простор на користење за поставување на АТМ Банкомат 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше отстапува простор на 

користење на ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ, ЕМБГ 4627148 и ЕДБ 4030993162028 за 

поставување на АТМ Банкомат во простории сопственост на локалната самоуправа во 

вкупна површина од 3 m². 

Член 2 

 АТМ Банкоматот ќе биде поставен во објект сопственост  на општината кои се 

наоѓа на КП бр.513, КО Ростуше, ИЛ бр.328. 

Член 3 
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 Користењето на просторот се отстапува без надомест. 

Член 4 

 Правата и обврските на отстапувачот на просторот и корисникот ќе бидат 

регулирани со Договор. 

Член 5 

 Се обврзуваат стручните служби да ја спроведат оваа Одлука. 
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Член 6 

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-101/14                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 
23. 

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

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Буџетскиот календар на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Буџетскиот календар на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година.Број 08-101/15 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/13                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

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

на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден  13.03.2020 година 

Расправајќи по Буџетскиот календар на Општината Маврово и Ростуше за 2020 

година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои Буџетскиот календар на 
Општината Маврово и Ростуше за 2020 година. 

II.   Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Раководителот 
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на Финансии и архивата на општината. 

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

 

Бр.08-101/15                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
18 Март 2020 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  бр.3  стр.39 

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 

192/2015, 209/2018 и 244/2019) Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата 

одржана на 13.03.2020 година до донесе: 

БУЏЕТСКИОТ КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА 

I.Општи Одредби 

• Учесниците мора да го разберат буџетскиот процес и да ги идентификуваат 

сопствените задачи 

• Учесници во буџетскиот процес се буџерските аналитичари и буџетските корисници 

• Потребно е време да се одвои за секоја одделна постапкка 

• Со буџетскоит календар се утврдуваат роковите во кои: 

-Градоначалникот до општинските буџетски корисници ги доставува главните 

насоки за изготвување на финансиските планови; 

-Општинските буџетски корисници ги доставиваат своите финансиски планови до 

градоначалникот и  

-градоначалникот го доставува предлогот на буџетот досоветот на општината  

II.Содржина на Буџетскиот календар 

Датум  Буџетски Активности Одговорност 

Јанауари-

март 

Советот на Општината донесува Буџетски 

календар 

Совет на Општина 

Април Министерот за финансии доставува до 

Владата на Република Северна Македонија 

Фискална стратегија на РСМ за наредните 

три години 

Министер за финансии 

 

Април  

Мај 

Определување на фискална стратегија/ 

Стратешки документи на општината 

Совет на општина 

Мај  

Јуни 

Препораки за подоготовка на финансиски 

планови до корисниците на општинскиот 

Буџет 

Градоначалникот 
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Јуни 

Јули 

Поднесување на нацрт-финансиски планови 

до градоначалникот 

Корисницина општинскиот 

буџет 

Август 

 

Ги анализира барањата на буџетските 

корисници и го информира градоначалникот 

за основните патаметри во нив 

 

Одделение за финансиски 

прашања 

Август 

 

Ги известува одделението за урбанизам и 

нормаривно правни работи за подоготовка на 

Програми за зимско и летно одржување на 

локални патишта, уредување на градежно 

земјипте и други програни 

 

Градоначалник 

Септември 

 

Достава и Анализирање на програмите кои 

треаба да се финансираат од Буџетот. 

 

Одд.за урбанизам,одд. за 

нормативни работи и одд. 

за финансирање и буџет 

со градоначалникот 

 

Најдоцна 

до 30 

септрмври 

 

 

Доставување Буџетски циркулар до 

општините сонасоки за подготовка на 

Буџетите и износи на дотациите од Буџетот 

на РСМ 

 

Министер за Финансии 

Октомври Градоначалникот подготвува предлог план на 

програми за развој усогласен со насоките на 

Циркуларот и истиот се доставува на 

одобрување до Совет најдоцна до 20-ти во 

месецот 

 

Градоначалник 

 

Октомври 

 

 

Проценката на трошоците и изготвените 

програмски активности за наредната 

буџетска година се враќаат во Одделението 

за финансиски прашањаод останатите 

Одделенија и Општински буџетски корисници 

Раководители на 

одделенија Буџетски 

корисници 
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Октомври 

 

Се собираат буџетските барања од граѓаните 

на собири, од МЗ и други организациони 

форми на консултации 

1. Се изготвува билансот на приходи 
2. Се изготвута билансот на расходи 

Одделение за Финансии 

 

Октомври 

 

Го разгледува и одобрува нацрт-Буџетот 

 

Градоначалник 
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Ноември 

 

-Нацрт-буџетот се дава на Советот 

-Се објавува содржината на Буџетот и се 

доставува до јавноста 

 

Градоначалник 

 

Ноември 

 

Советот го одобрува предлогот на планот за 

програмите за развој и тој составен дел од 

Предлог-буџетот 

Совет на општината 

Неомври  Градоначалникот ги разгледува и одобрува 

предложените Предлог-буџетски пресметки и 

го одобрува предлог-буџетот подготвен од 

одделението За финансиски прашања 

Градоначалник 

30 

Ноември 

Прелог-буџетот се доставува до Советот на 

општината  

Градоначалник 

Декемврви Се одобрува содржината на Предлог-Буџетот 

и се дава на достапност на јавноста 

Градоначалник 

Декември Се одржуваат јавни расправи, јавни трибини, 

анкети, предлози на граѓани и форуми на 

заедниците 

Градоначалник 

10 

Декември 

До Советот се доставува конечен Предлог-

Буџет од страна на градоначалникот 

Градоначалник 

Декември Се води расправа во телата на Советот на 

Општината 

Комисијаза финансирање, 

буџет и ЛЕР 

Најдоцна 

до 31 

Декември 

1. Советот на седница го Донесува Буџетот 

на Општината за наредната 2020 година 

2.  Доколку Советот не го усвои Предлог-

Совет на Општина 
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 буџетот, се донесува Одлука за времено 

финансирање согласно член 28, став 2 од 

Законот за финансирање на ЕЛС („Сл.весник 

на РСМ“ бр.61/04) 

01 јануари 

 

Почеток на нова буџетска, односно фискална 

година 

 

III.Завршни одредби 

Овој Календар влегува во сила со објавувањето во Службен Гласника на 

Општина Маврово и Ростуша, а ќе се променива во текот на 2020 година според 

содржините и роковите утврдени во став 2 од Буџетскиот Календар на Општина 

Маврово и Ростуша. 

Совет на Општина Маврово и Ростуша 

                                                                       Претседател 

                                                                            Алил Алили с,р 

24. 

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

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

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

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

донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај на Општината 

Маврово и Ростуше за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај на Општината 

Маврово и Ростуше за 2019 година. Број 08-101/16 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на 39-тата седница одржана на ден 13.03.2020  година. 

Бр.09-108/14                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од 

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

година. Советот на Општината на седницата одржана на ден: 13.03.2020 година 

Расправајќи по годишниот извештај на Општината Маврово и Ростуше за 2019 година, 

го  донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај на 
Општината Маврово и Ростуше за 2019 година. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, 
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Раководителот на Финансии и архивата на општината. 
III.      Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во  

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 
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Бр.08-101/16                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 

13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  

Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 

ВОВЕД  
Основни податоци за Општината  
Општина Маврово и Ростуше се наоѓа во северозападниот дел на Република Северна 
Македонија. Претставува рурално подрачје од ридско-планински карактер составено од 
вкупно 42 локални заедници (рурални населени места). 85,4% од вкупната територија на 
Општина Маврово и Ростуше е под заштита на најголемиот национален парк во земјата 
– Националениот парк Маврово кој зафаќа територија од 722 км2. Општината е 
лоцирана на планините Бистра и Кораб (највисокиот врв во Северна Македонија) и 
Мавровското Езеро кои помогнаа Општината да постане водечки туристички центар во 
земјава.  
Со минимална средна температура од -7 целзиусови степени и максимална средна 
тмпература од 21 степен целзиусов, се создале услови Општината да прерасне во 
најпопуларен скијачки центар во регионот. Покрај туризмот, Општината изобулува со 
огромен потенцијал за развој и во други важни сектори како што се сточарство, 
шумарство, лов, риболов и др.  
Општина Маврово и Ростуше е една од ретките во Република Северна Македонија кои 
изобилуваат со природни убавини и чиста средина.  
Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината  
Буџетот, заедно со Oдлуката за извршување на Буџетот се донесени на 22.12.2018 
година на одржаната 21-та седница на Советот на Општина Маврово и Ростуше. На 
седницата одржана на ден 18.05.2019 година направена е измена на распоредот на 
средствата во Буџетот, a измена прептрија А0, Е0 и Ј3 програмата, а измената е 
направена со цел обезбедување средства за коофинансирање на проект финансиран 
од Светска Банка. Втората измена на распоредот на средствата е направена на 32-та 
седница одржана на 25.10.2019 година, а направено е допонување на средства во делот 
на тековоно-оперативните расходи со цел обезбедување средства за тековно 
сервисирање на овие обврски до крајот на фискалната година. На 3-тата седница 
оддржана на 15.11.2019 година направено е проширување на средствата во J6 
програмата со цел набавка на возило-трактор и Н2 програмата во делот на 
самофинасирачките активности. Првиот ребаланс на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше е направен на 29-тата седница одржана на 26.07.2019 година. Причините 
поради кои се пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше се 
следни:  
- Остварените движења за периодот јануари – јуни; 4  
- Различно ниво на реализација на поделните приходи во изминатиот период во однос 
на проекциите во Буџетот и нивното услогласување со реалните можности за нивното 
остварување до крајот на годината  
- Пренесување на вишокот на приходи од наредна година утврден по завршна сметка 
со цел финансирање на капитални проекти.  
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ЗАВРШНА СМЕТКА  
Завршната сметка претставува законска обврска која произлегува од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа. Градоначалникот е тој кој ја  
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предлага и ја доставува до Советот на Општината, кој пак треба да ја усвои најдоцна до 
15-март во тековната година, а се однесува за предходната година.  
Завршната сметка на Општина Маврово и Ростуше е дефинирана како годишно 
трошење на Општината во рамките на усвоениот Буџет во кој се вклучени 
реализацијата на Основниот буџет, реализацијата на Буџетот на дотации, буџетот на 
донации и реализацијата на буџетот на самофинансирачките активности.  
Завршната сметка во себе вклучува:  
- Остварување на основните функции на органите на општината  
- Преку завршната сметка се реализирани утврдените приоритети на Општината за 
2019 година  
- Вкупната реализација наспроти вкупно планираните приходи за 2019 година  
- Вкупната реализација наспроти вкупно планираните расходи за 2019 година.  
Во овој годишен извештај е направена комплетна анализа на активностите на 
Општината и нејзините единки корисници во буџетската 2019 година, вклучувајќи го 
делот во кој е целосно е образложена годишната сметка на Буџетот.  
Во образложението кон годишната сметка ќе дадеме концизен осврт на извршувањето 
на Буџетот во однос на извршувањето на приходите и на расходите за 2018 година, како 
и анализа за отстапувањата во остварувањето на одредени приходи и расходи. 5  
Приходи на Општината  
Приходите на основниот Буџет на 
Општината за 2019 година се следните: 
ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИЈА  

VKUPNI PRIHODI  125.980.015  94.832.713  
71  Dano~ni prihodi  30.250.000  21.263.543  
711  Danok od dohod, 

dobivka i kapitalni 
dobivki  

630.000  520.370  

712  Pridonesi od plati za socijalni fondovi  
713  Danoci na imot  8.900.000  6.681.860  
714  Doma{ni danoci na stoki i uslugi  
715  Danok od me|unarodna trgovija i transakcii 

(carini i dava~ki)  
716  Drugi danoci  
717  Danoci na specifi~ni 

uslugi  
20.700.000  14.061.313  

718  Taksi za koristewe ili dozvoli 
za vr{ewe na dejnost  

20.000  

719  Danok na finansiski transakcii  
72  Nedano~i prihodi  2.540.000  898.712  
721  Pretpriema~ki prihod i prihod od imot  
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722  Taksi i nadomestoci  1.580.000  785.296  
723  Administrativni taksi i 

nadomestoci  
150.000  36.325  

724  Drugi Vladini uslugi  
725  Drugi nedano~ni 

prihodi  
810.000  77.091  

73  Kapitalni prihodi  7.250.000  2.488.071  
 
Планираните приходи на основниот Буџет на општината за 2019 година се остварени со 
процент од 75,27%. Споредбено со предходната година има помала реализација на 
вкупните приходи, кога во 2018 година се реализирале со процент од 127,04% од 
планираните. Овој процент на реализација во најголема мера влијае поради 
префрлањето на вишокот на приходи остварен од минатите години, кој изнесува 
33.971.268 денари. Вака планираните приходи преставуваа основа за планирање на 
проходите и во Буџетот за 2020 година. Споредбено со реализираните приходи со 
Буџетот од 2018 година, во 2019 година има помала реализација на даночните приходи 
кога во 2018 година се реализирале со 95,6%, додоека во 2019 година даночните 
приходи се реализирани со 70,3%. Истиот случај е и со неданочните проходи, кога во 
2018 година се реализирале со 100,5%, додека во 2019 година вкупната реализација на 
неданочните приходи изнесува 35,38%. Капиталните приходи, каде што влегуваат 
приходите од продажба на земјиште и нематеријални вложувања, приходи од 
легализација на безправно изградени објекти, во 2019 година се реализирани со 
прооцент од 34,5% споредбено со 2018 година, кога капиталните приходи се 
реализирале со 76,2%. 7  
 
Приходите на Буџетот на Општината за 
2019 година се следни: ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИЈА  

ВКУПНИ ПРИХОДИ  244.523.404  196.334.348  
ОСНОВЕН БУЏЕТ  
Даночни приходи  30.250.000  21.263.543  
Неданочни приходи  2.540.000  898.712  
Капитални приходи  7.250.000  2.488.071  
Трансфери и донации  35.940.015  30.211.119  
Пренесен вишок од минатата година  33.971.268  
БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ  
Донации од странство  16.041.250  15.658.211  
Пренесен вишок од минатата година  0  
БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ  
Трансфери и донации  87.726.662  83.104.000  
Пренесен вишок од минатата година  8.408.366  
БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ  
Неданочни приходи  275.000  286.000  
Трансери  200.000  45.058  
Пренесен вишок од минатата година  
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Согласно податоците во табелата може да се забележи дека вкупната реалзиација на 

приходите за 2019 година изнесува 80,29%. На овој процент на релизација во најголема 

мера влијае преносениот вишок на приходи од предходната година. 

Расходи на основниот буџет на 
Општината ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИЈА  

VKUPNI RASHODI  125.980.015  63.806.876  
40  Plati naemnini i 

nadomestoci  
20.640.015  16.266.885  

401  Osnovni plati i 
nadomestoci  

12.940.015  10.268.338  

402  Pridonesi za socijalno 
osiguruvawe od 
rabotodava~ite  

5.075.000  3.702.458  

404  Drugi nadomestoci  2.625.000  2.296.089  
41  Rezervi i nedefinirani 

rashodi  
1.100.000  664.600  

411  Finansirawe na novi programi i potprogrami  
412  Postojana rezerva 

(nepredvidlivi rashodi)  
550.000  473.250  

413  Tekovni rezervi 
(raznovidni rashodi)  

550.000  191.350  

42  Stoki i uslugi  30.645.000  22.362.394  
420  Patni i dnevni rashodi  685.000  568.483  
421  Komunalni uslugi, 

greewe, komunikacija i 
transport  

11.730.000  8.592.344  

423  Siten inventar, alat i 
drugi materijali za 
popravki  

1.810.000  1.560.525  

424  Popravki i tekovno 
odr`uvawe  

6.155.000  5.355.442  

425  Dogovorni uslugi  5.215.000  1.982.553  
426  Drugi tekovni rashodi  2.400.000  1.912.868  
427  Privremeni 

vrabotuvawa  
2.650.000  2.390.179  

43  Tekovni transferi do 
vonbuxetskite fondovi  

0  0  

431  Transferi do fondot za PIOM  
432  Transferi do Agencijata za vrabotuvawe  
433  Transferi do Fondot za zdravstvo  
44  Tekovni transferi do 

edinicite na lokalnata 
samouprava  

0  0  

441  Dotacii od DDV  
442  Namenski dotacii  
443  Blok dotacii  
444  Dotacii za delegirani po oddelni nadle`nosti  
45  Kamatni pla}awa  40.000  32.722  
451  Kamatni pla}awa kon 40.000  32.722  
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nerezidentni kreditori  
452  Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori  
453  Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast  
46  Subvencii i transferi  4.690.000  3.377.170  
461  Subvencii za javni pretprijatija  
462  Subvencii za privatni pretprijatija  
463  Transferi do nevladini 

organizacii  
1.090.000  755.000  

464  Razni transferi  3.600.000  2.622.170  
47  Socijalni beneficii  830.000  727.250  
471  Socijalni nadomestoci  830.000  727.250  
472  Pla}awa na beneficii od Penziski fond  
473  Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za vrabotuvawe  
474  Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno 

osiguruvawe  
48  Kapitalni rashodi  66.135.000  
480  Kупuvawe na 

oprema i ma{ini  
360.000  268.326  

481  Grade`ni objekti  
482  Други градежни 

работи  
62.585.000  15.893.182  

483  Kupuvawe mebel,  3.190.000  2.351.327  
484  Strate{ki stoki i drugi rezervi  
49  Otplata na glavnina  1.900.000  1.863.020  
491  Otplata na glavnina do 

nerezidentni kreditori  
1.900.000  1.863.020  

Расподите по 
потпрограми ако ги 
распределиме ќе 
изгледаат како 
следниве Ознака  

Назив на 
потпрограмата  

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈА  

А0  Совет на општината  7.660.000  6.422.792  
Д0  Градоначалник  5.195.000  4.069.437  
Е0  Општинска 

администрација  
31.240.015  24.204.677  

ЕА  Капитални трошоци 
на општината  

3.180.000  2.341.476  

Ј3  Улично осветлување  5.800.000  4.309.815  
Ј4  Јавна чистота  100.000  70.800  
Ј6  Заштита и 

одржување на 
патиштата  

3.300.000  2.810.747  

ЈГ  Водоснабдување  6.080.000  2.305.158  
ЈД  Изградба и 

реконструкција на 
патишта  

31.200.000  4.643.747  

ЈИ  Изградба на системи 
за одведување и 
проч. на води  

5.180.000  985.353  

ЈЈ  Изградба на 
депонии за отпад  

1.100.000  0  

К4  Културни 530.000  104.538  



 

37 

 

манифестации и 
творештво  

Л0  Спорт и рекреација  220.000  158.732  
Н1  Основно 

образование  
2.440.000  2.385.841  

Р1  Заштита на животна 
средина  

300.000  0  

Ф1  Урбанистичко 
планирање  

3.200.000  807.868  

ЈЕ  Изградба на простор 
за паркирање  

18.700.000  7.943.995  

Г2  Ппоттукнување на 
развојот на туризмот  

250.000  241.900  

НА  Капитални расходи 
за основно 
образование  

305.000  0  

ВКУПНО  125.980.015  63.806.876  

Процентот на реализација на расходите во основниот Буџет за 2019 година во однос 
на планираните расходи изнесува 50,65% и реализацијата е помала во однос на  
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претходната фискална година кога расходите се реализирале со 63,28% во однос на 
планираните. Соодносот на реализирани расходи со реализирани приходи изнесува 
65,47%  
Расходите во програмите А0, Д0 и Е0 се настанати заради исплата на редовни 
месечни надоместоци на советниците на седниците одржани во 2019 година, за 
исплата на плати на функционерот и на административните службеници, останати 
вработени и привремено вработените лица како и за сервисирање на тековно-
оперативни расходи настанати со цел непречено функционирање на општината.  
Од програмата Ј3 средствата се користеа наменски, односно за тековно одржување 
на уличното осветлување како што е подмирување на сметки за потрошена електична 
енергија и набавка на материјали за одржување на улично осветлување.  
Од Ј6 пограмата средствата се користеа за редовно зимско и летно одржување на 

локалните патишта на територијата на Општина Маврово и Ростуше. 

Од ЈД програмата средствата средствата предвидени за капитални инвестиции се 
искористија строго за таа намена. Имено од оваа програма финансирано беше 
изготвувањето на неколку проекти за улици и патишта, реконструкцијата на локалниот 
пат во с.Велебрдо и набавка на бехатон-плочки за изградба и реконструкција на 
локалните патишта во повеќе населени места. Останатите неискористени средства во 
оваа програма беа обезбедени со Ребалансот на Буџетот за отпочнување постапка за 
прибирање на понуди за реконструкција на три локални патишта, локален пат во 
с.Ростуше, с. Присојница и Ново село.  
Од ЈГ програмата за водоснабдување, средствата беа наменети за реконструкција на 
водоводни мрежи во повеќе населени места.  
Со помош на средствата обезбедени во ЈИ програмата, изградена беше атмосферска 
канализација при реконструкција на локалниот пат во Велебрдо. Останатите средства 
беа планиран за изградба на канализациониот систем (атмосферска и фекална 
канализаија) во с.Ростуше  
Л0 програмата беше наменета за поддршка на спортот во општината како и за тековно 
одржување на спортската сала.  
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Средствата од К4 програмата беа наменети за поддршка на традиционални настани 
кои се случуваат секоја година во општината како што е Денот на општината 4-ти мај и 
долгогодишниот настан ПИТИЈАДА – Избор на Мавровоско-реканска пита.  
Расходи во Буџетот на Општината по сметки  
Расходите на Буџетот на 
Општината за 2019 
година по сметки се: 
Опис на сметката  

Планирано  Реализирано  

Основен Буџет  125.980.015  63.806.876  
Буџет на блок дотации  87.726.662  80.918.296  
Буџет на донации  16.041.250  15.658.211  
Самофинансирање  475.000  331.058  
Домашно задолжување  14.300.477  0  
ВКУПНО  244.523.404  160.714.441  
Од горенаведените износи на расходи може да се констатира дека вкупно 
реализираните расходи на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше изнесуваат 
65,73%. Расходите на Основниот буџет во вкупните расходи учествува со 39,7%, блок 
дотациите кои се искористени за финансирање на дејноста основно и средно  
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образование учествуваат со 50,35%, донациите со 9,75% и самофинансирањето со 
0,2%.  
Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и 
новната вредност  
Според податоците од билансот на 
состојба за 2019 година, Општина 
Маврово и Ростуше располага со 
следниот имот и опрема: ОПИС  

ВРЕДНОСТ  

Градежни објекти-згради на општината  82.896.661  
Опрема  2.858.437  
Вкупно:  85.755.098  
Кога станува збор за градежните објекти, се мисли на зградата каде што е сместена 
Администрацијата на Општината во с.Ростуше и Маврови Анови како и новата 
општинска зграда. Во градежните објекти влегуваат и други објекти сопственост на 
општината како што се Спортската сала – Македонија, Културниот Дом и сл. Кај 
опремата гореспоменатата вредност е вредноста на опремата со пресметана 
амортизација и ревалоризација за 2019 година. Во опремата влегуваат мебелот во 
општинската зграда, ИТ опремата, возилата и др.  
Ако се погледне на побарувањата и обврските на Општина Маврово и Ростуше 

заклучно со 31.12.2018 година, тие изгледаат како следниве: 

ОПИС  ВРЕДНОСТ  
Побарувања  4.974.898  
Краткорочни обврски  4.234.253  
Долгорочни обврски  11.820.577  
Побарувањата се однесуваат на правни и физички лица кои не ги подмириле 
обврските кон Општината до крајот на 2019 по основ на даноци на имот и комунални 
такси – фирмарина.  
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Краткорочните обврски во најголем дел се за потрошена електрична енегија за улично 
осветлување, за исплата на плати и придонеси за вработените во општинската 
администрација, за зимско одржување на локалните патишта во сезона 2018/2019 
како и за изведени градежни и други капитални работи.  
Долгорочните обврски се однесуваат на искристен кредит од МСИП Проект за 
подобрување на општинските услуги кој беше искористен за асфалтирање на 
локалните патишта с. Жировница и с.Велебрдо и изградба на улично осветлување по 
текот на река Радика.  
Извештај за реализација на инвестиционите програми и Блок дотациите, 
домашно задолжување и Донации  
Како што беше дадено образложение и во точката „Расходи на Општината“ за 2019 
година од Буџетот на Општината позначајни направени инвестиции се следните:  
- Набавка на бехатон плочки за повеќе населени места;  
- Набавка на водоводни цевки за реконструкција на водоводна мрежа во повеќе 
населени места;  
- Набавка на одводни цевки за реконструкција на одводна мрежа во повеќе населени 
места;  
- Целосно сменети прозори во училиште во с.Врбјани;  
- Реконструкција на локален пат с.Велебрдо;  
- Изградба на атмосферска канализација на локален пат с.Велебрдо;  
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- Изградба на паркинг простор во Жировница;  
- Реконструкција на водовоодна мрежа Требиште;  
- Набавка на градежни материјали за потребите на населените места во Општината;  
- Набавка на ажурирани геодетски подлоги за регионот во Маврово, с.Ростуше, 
с.Требиште и под Скудриње  
Средства реализирани 
по ОУ се следните: Ред. 
Бр.  

Назив на ОУ  Износ  

1  ОУ „Блаже Конески“ – 
Скудриње  

17.258.971  

2  ОУ „Денче Дејаноски“ – 
Маврови Анови  

13.209.743  

3  ОУ „Јосип Броз Тито“ – 
Жировница  

16.404.417  

4  ОУ „Ѓорѓи Пулевски“ – 
Ростуше  

20.706.059  

ВКУПНО  67.579.190  
Средства реализирани 
од СОУ се следните: 
Ред. Бр.  

Назив на СОУ  Износ  

1  СОУ „Маврово и 
Ростуше“ – с.Ростуше  

12.607.446  

ВКУПНО  13.339.106  
Извештај за користењето на средствата од постојанат и тековната резерва 
Средствата на сметката на донации се потрошени за рализација наследните 
проекти:  
- Проектот МСИП за подобрување на Општинските услуги, финансиран од Светска 
банка, за изградба на нова Општинска зграда.  
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- Проектот МСИП за подобрување на Општинските услуги – Набавка на трактор  
Во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година на ставката постојана 
резерва 412110 потпрограма А0 – Совет на Општината планирани беа средства во 
износ од 550.000 денари, а во ставката 413110 тековни резерви – во попрограма Д0 – 
Градоначалник истот така планирани беа 550.000 денари.  
Вкупно искористените средства од контото 412110 Постојана резерва (непредвидени 
расходи) изнесува 473.250 денари, а се искористени за следните намени:  
- 12.000 денари по Одлука на совет бр. 08-174/35 исплатени на Бешир Рамадани;  

- 30.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-174/34 – финансиска помош на црква 
св.Богородица  

- 20.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-253/20 – финансиска помош за празник 
Илинден - Битуше;  

- 30.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-523/25 исплатени здружение РЕЛА Е 
ЕПРИМЕ (горнорекански средби 2019 г);  

- 30.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-212/13- финансиска помош за црква 
с.Врбен;  

- 12.750 денари по Одлука на Совет бр. 08-253/21 исплатени на Гентијана Јашари;  

- 36.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-253/28 исплатени Диди Џафери;  
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- 21.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-352/11 исплатени на Ресул Емини;  
- 30.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-352/24 финансиска помош за храм 
св.Антониј во Ничпур;  
- 25.500 денари по Одлука на Совет бр. 08-357/27 исплатени на Џемал Рашити;  

- 12.750 денари по Одлука на Совет бр. 08-357/26 исплатени на Агим Еипи;  
-12.750 денари по Одлука на Совет бр. 08-357/26 исплатени на Цемал Еипи;  

- 8.500 денари по Одлука на Совет бр. 08-352/20 исплатени на Ајше Дурмиши;  

- 12.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/19 исплатени на ИВЗ Гостивар за 
организирање на настан;  

- 180.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/15 – финансиска помош за 
настраданите од земјотресот во Албанија.  
Вкупно искористени средства од конто 413110 Тековна резерва (разновидни расходи) 
изнесува 191.350 денари, а се искористени за следните намени:  
- 15.000 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-325/2 исплатени на Осман 
Сејдиу за смрт на член од потесно семејство;  

- 65.000 денари по Судско Решение бр. МАЛВП-16 3/2019 исплатени на Сребре 
Цветаноски за надомест на штета од каснување на куче;  

- 10.200 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/16 исплатени на Неат Арслани;  

- 5.100 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/18 исплатени на Асан Черкези;  

- 12.750 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/18 исплатени на Шабан Идризоски;  

- 23.800 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/23 исплатени на Мејдин;  

- 6.800 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/24 исплатени на Арафат Рамадани;  

- 27.200 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/25 исплатени на Илбер Салиу;  

- 25.500 денари по Одлука на Совет бр. 08-393/27 исплатени на Илко Заркоски.  
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Совет на Општина Маврово и Ростуша 

                                                                       Претседател 

                                                                            Алил Алили с,р 

 
25. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник 

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

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

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

Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на 

единицата на локална самоуправа МАВРОВО  И РОСТУШЕ за 2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  усвојување на Завршна сметка на Буџетот на 

единицата на локална самоуправа МАВРОВО И РОСТУШЕ за 2019 година број 08-

101/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  39-тата седница 

одржана на ден 13.03.2020 година.          
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Бр.09-108/15                                                                           Општина Маврово и Ростуше 
16.03.2020 год.                                                                                     Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 7 од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на 

општина Маврово и Ростуше („Службен гласник на општина Маврово и Ростуше„ бр. 

03/2006, 06/2008, 13/2010, 11/2014 и 05/2019), Советот на општина  Маврово и 

Ростуше на триесетидеветтата седница одржана на 13.03.2020 година донесе: 

О Д Л У К А 

За усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина  

Маврово и Ростуше за 2019 година 

 

Член 1 

Советот на општина Маврово и Ростуше ја усвои завршната сметка на Буџетот 

на општина Маврово и Ростуше за 2019 година. 

Завршната сметка на Буџетот на општина Маврово и Ростуше за 2019 година е 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Маврово и Ростуше. 
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Бр.08-101/17                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
13.03.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                               Алил Алили, с.р.. 
 

Врз снова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 33 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа ( сл. Весник на Р.М. бр. 61/04, 96/04, 22/07, 67/07, 

156/09, 47/11,47/2011, 192/15, 209/2018 и 244/2019) Советот на Општина Маврово и 

Ростуше натриесетидеветата седница одржана на 13.03.2020 година, донесе: 

З А В Р Ш Н А     С М Е Т К А НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2019 

ГОДИНА 

Член 1 

Завршна сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа Маврово и Ростуше 

за 2019 година се состои од: 

 

 

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ                  193.625.265            153.909.656 

 
Даночни приходи                  30.250.000                     21.263.543 
Неданочни приходи               2.815.000                        1.184.712 
Капитални приходи                7.250.000                        2.488.071 
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Приходи од дотации            81.504.000                      83.104.000 
Приходи од трансфери       55.765.015                      30.211.119 
Приходи од донации           16.041.250                      15.658.211 

2. ВКУПНИ РАСХОДИ           242.623.404                    158.851.421 

 
Од утврдени намени          241.523.404                    158.186.821 
Расходи од резерви               1.100.000                           664.600 

3. ДЕФИЦИТ                           -48.998.139                        -4.941.765 

4. ФИНАНСИРАЊЕ                48.998.139                          4.941.765 

Прилив                               50.898.139                           6.804.785 
         Домашно задолжување               14.300.477                                   0 

         Странски заемjи                                            0                                             0 

  Депозит                             36.597.662                           6.804.785 
Одлив                                   1.900.000                           1.863.020 

Отплата на главница                                1.900.000                               1.863.020 

 
Член 2 

Салдото на 31.12.2019 година на сметката на основниот Буџет изнесува 
33.971.268 денари и се прнесува во наредна година на сметката на основниот Буџет 
на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година, a истите ќе се користат строго 
наменски. 

Салдото на 31.12.2019 година на сметата Наменски дотации изнесува 8.408.366 
и се пренесува во наредната година на смеката Наменски дотации на Општина 
Маврово и Ростуше за 2020 година, а истите ќе се користат строго наменски. 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗИРАНО 
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Салдото на 31.12.2019 година на сметката Самофинансирачки активности 
знесува 164.362 денари и се пренесува во наредната година на сметка 
Самофинансирачки активности на Општина  Маврово и Ростуше за 2020 година, 
истите ќе се користат строго наменски. 

Салдото на 31.12.2019 година на сметките за Донации изнесува 611.497 денари 
и се пренесува во наредната година на сметка Донации  на Општина Маврово и 
Ростуше за 2020 година, и истите ќе се користат строго наменски. 

Член 3 
Планираните и остварените приходи по изводи и видови, односно планираните 

и извршените расхoди по основни намени се искажани во билансите на приходи и 
расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 
година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска 
класификација. 

Член 4 
Во Посебниот дел на Заршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2019 година се прикажуваат расходите по програми, потпрограми по 
сметки и ставки. 

Член 5 
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

за 2019 година се објавува во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 
Совет на Општина Маврово и Ростуша 

                                                                       Претседател 

                                                                            Алил Алили с,р 
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