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Стр.1 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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

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

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

текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

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

планска документација 

 

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

планска документација  ( Пејоски Васил КП бр. 152, КО Волковија ),  број 08- 142/3 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден: 14.05.2020  година.          

                                                                                Општина Маврово и Ростуше                                                                           

Бр. 09-144/1                                                                                       Градоначалник                                                                                                                 

15.05.2020 год.                                                                               Медат  Куртовски 

 
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 41 - седница одржана на: 
14.05.2020 год. Донесе: 

 

ОДЛУКА 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

 
Член 1 

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

 
Член 2 

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

- Индивидуален станбен објект(По+Пр+Ma) со намена –Викенд куќи, е изграден на земјиште 
за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

- Локацијата на објект е на КП бр152, на м.в. Н.Трница,  KO Г. Волковија, Маврово и 
Ростуше,запишан во Имотен лист бр.191. 

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

на Општина Маврово и Ростуше” 
  

                                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
Бр.08-142/3                                                                                      Претседател 
14.05.2020 год.                                                                                     Алил Алили   

-------------------------------------- 



Стр.2 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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 поништување на одлуката бр.08-393/4 од 29-11-2019 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за поништување на одлуката бр.08-393/4 од 29-11-2019 година – За 

пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичка планска документација – УПС за 

с.Ростуше. ( Блажески Пандил КП 1800, КО Ростуше ),  број 08-142/4 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден: 14.05.2020  година. 

 

                                                                               Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр.09-144/2                                                                                           Градоначалник                                                                      

15.05.2020 год.                                                                               Медат Куртовски 

 

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

просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18,168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 

_03_/15) а во врска со член 2,став 1,алинеа 6   од Правилникот за стандардите за вклопување на 

бесправни објекти во урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот 

на Општината Маврово и Ростуше на 41 – седница одржана на ден: 14.05.2020 год. донесе: 

 

 

ОДЛУКА 
  за поништување на одлука бр.08-393/4 од 29-11-2019 година и одлука бр.08-294/10 од 

 29-08-2019 година 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Ростуше 

 

Член 1 

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

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

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска 

документација-УПС за с.Ростуше , заради утврдување на правен статус на истиот, согласно 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти, („Сл.весник на Р.М.”бр..23/11, 54/11, 

56/11, 155/12, 52/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17). 

 

Член 2 

Одлуката се донесува заради менување на просторот во Урбанитичко планска 

документација-УПС за с.Ростуше,  каде што според сегашната намена на просторот предвидена е 

зона-Патна инфраструктура , а со одлуката се врши пренамена на просторот во зона Живеалиште 

(ЖГ) со намена А1. 



 
Стр.3 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

Локацијата на објектот е  на КП бр.1800, м.в. село, КО Ростуша, Маврово и Ростуше, 

запишан во Имотен лист бр.433. 

 

Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на дел од земјиште на КП бр.1800 КО Ростуша во идна 

Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Ростуше. 

 

Член 4 

Донесената претходна  одлука бр.08-393/4 од 29-11-2019 година и одлука бр.08-294/10 од 

29-08-2019 годинаспоред член 12, став 2 од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти(„Службен весник на РМ“  број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 

129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) да се поништи бидејќи не се исполнети условите за вклопување  на 

бесправниот објект во урбанистичко–планска документација  согласно стандардите за вклопување 

на бесправни објекти во урбанистичко-планскадокументација. Бесправните објекти со намена 

домување во станбени куќи изградени на земјиште на кое согласно со важечката планска 

документација е предвидена изградба на собраќајна инфраструктура не се вклопуваат во 

урбанистичко – планска документација. 

 

Член 5 

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот,  а 

ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 

 

 

 Бр.08-142/4                                                                              Совет на Општина  Маврово и Ростуше  

14.05.2020 год.                                                                                             П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 

                                                                                                Алил   Алили                                                                                                                                                            

------------------------ 

 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 

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

планска документација 

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

планска документација ( Игор Ангелов,  КП бр.165 , КО Горна Волковија ),  број  08-142/5 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата седница одржана на ден 14.05.2020  

година. 

                                                                                                      Општина Маврово и Ростуше                                                 

Бр. 08-144/3                                                                                             Градоначалник                                                                                        

15.05.2020 год.                                                                                      Медат Куртовски 

 



Стр.4 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,      18.05.2020 год. 

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 41 седница одржана на: 14.05.2020 
год. Донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

-Индивидуален станбен објект(ПО+ПРИЗ+МА) со намена –Станбена куќа-А1, е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

-Локацијата на објект е на КП бр165, на м.в. Н.Трница, КО Горна Волковија, Маврово и 
Ростуше,запишан во Имотен лист бр.58. 
 

Член 3 
 

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

 
Бр.08-142/5                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                                                                                         Претседател  

                                                                           Алил Алили 
 

--------------------------------- 
 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за поништување на одлуката бр. 08-333/4 од  30.10.2018 година за 

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

Леуново 

 

 



 
Стр.5 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,      18.05.2020 год. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за поништување на одлуката бр. 08-333/4 од 30.10.2018 година за 

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

Леуново ( Трајкоска Стефанка  КП бр. 896, КО Леуново ), број 08-142/6 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 41-вата седница одржана на ден: 14.05.2020  год. 

 

                                                                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

Бр.09-144/4                                                                                                  Градоначалник                                                                                      

15.04.2020 год.                                                                                          Медат Куртовски 

 

 

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

просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18, 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша(„Сл. гласник“ бр 

__/15) а во врска со член 2,став 1,алинеа 6   од Правилникот за стандардите за вклопување на 

бесправни објекти во урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот 

на Општината Маврово и Ростуше на 41 седница одржана на ден: 14.05.2020 год. донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

  за поништување на одлуката бр.08-333/4 од 30-10-2018 година 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Леуново 

 

Член 1 

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

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

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска 

документација-УПС за с.Леуново , заради утврдување на правен статус на истиот, согласно 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти        („Сл.весник на Р.М.”бр..23/11, 54/11, 

56/11, 155/12, 52/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17). 

Член 2 

Одлуката се донесува заради менување на просторот во Урбанитичко планска 

документација-УПС за с.Леуново,  каде што според сегашната намена на просторот предвидена е 

зона-локална сообраќајница , а со одлуката се врши пренамена на просторот во зона Живеалиште 

(ЖГ) со намена А1. 

Локацијата на објектот е  на КП бр.896, м.в. село, КО Леуново, Маврово и Ростуше, 

запишан во Имотен лист бр.181. 

Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на дел од земјиште на КП бр.896,  КО Леуново во идна 

Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Ростуше. 



Стр.6 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,      18.05.2020 год. 

 

Член 4 

Донесената претходна  одлука бр.08-333/4 од 30-10-2018 година,според член 12, став 2 од Законот 

за постапување со бесправно изградени објекти(„Службен весник на РМ“  број 23/11, 54/11  

155/12,72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 ,129/15,217/15, 31/16 и 190/17) да се поништи   бидејќи 

не се исполнети условите за вклопување  на бесправниот објект во урбанистичко–планска 

документација  согласно стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација. Бесправните објекти со намена домување во станбени куќи изградени на 

земјиштен ако е согласно со важечката планска документација е предвидена изградба на 

собраќајна инфраструктура не се вклопуваат во урбанистичко –планска документација. 

Член 5 

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот,  а 

ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина Маврово и Ростуше. 

 

Бр.08-142/6                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

14.05.2020 год.                                                                                 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 

                                                                                                    Алил  Алили 

 

---------------------------------- 

 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К                                                                                                                                                                      

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

планска документација 

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

планска документација ( Цане Билбилоски  КП бр.971 КО Врбен)  број 08-142/7 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден: 14.05.2020  година.          

 

                                                                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                           

Бр.09-144/5                                                                                                Градоначалник                                                                                                                 

15.05.2020 год.                                                                                       Медат  Куртовски 

 

 

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,   



 
Стр.7 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 41 - вата седница одржана на: 
14.05.2020 год. Донесе: 

О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

Домување. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1, кат Приз,стан 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 44 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1, кат Приз,стан 1,намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 2 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1,кат 1,сата 2,намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 45 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1,кат 1,сата 2,намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 3 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.971 КО Врбен,  Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист 
бр.41. 
 

Член 3 
 

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

 

Бр. 08-142/7                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 

                                                                              Алил   Алили 
 

---------------------------- 

 

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: 

 
 



Стр.8 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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, ( Бошко Билбилоски КП бр.974  КО Врбен),  број 08-142/8 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден:14.05.2020  година.          

 

                                                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                           

Бр.09-144/6                                                                                                  Градоначалник                                                                                                                 

15.05.2020 год.                                                                                         Медат  Куртовски 

 

 

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 41 – вата  седница одржана на: 
14.05.2020 год. Донесе: 

О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

Домување. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1, кат Приз,стан 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 43 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1, кат Приз,стан 1,намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 2 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1,кат 1,сата 2,намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 47 м2. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1-3,влез 1,кат 1,сата 2,намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 3 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

 



 
Стр.9 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

Локација на објектот е на КП бр.974 КО Врбен, , Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист 
бр.41. 
 

Член 3 
 

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

 

                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
Бр.08-142/8                                                                                       П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
14.05.2020 год.                                                                                         Алил Алили 
 

----------------------------- 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К                                                                                                                                                                      

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

планска документација 

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

планска документација, (Исан Јонузи  КП бр.981/1 и 981/2,  КО Велебрдо)  број: 08-142/9 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден: 

14.05.2020  година.          

                                                                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                           

Бр.09-144/7                                                                                                     Градоначалник                                                                                                                 

15.05.2020 год.                                                                                            Медат  Куртовски 

 

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 41 - вата седница одржана на: 
14.05.2020 год. Донесе: 

О Д Л У К А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

 



Стр.10 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

Член 2 

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

Домување. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина на посбен дел од зграда 77 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 7 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 70 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 3 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.981/1 КО Велебрдо и КП бр.981/2 КО велебрдо,  Маврово и 
Ростуше, запишан во Имотен лист бр.112.. 
 

Член 3 
 

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

 

Бр.08-142/9                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                                                                              П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 

                                                                      Алил Алили 
 

 

------------------------------- 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К                                                                                                                                                                      

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

планска документација 

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

планска документација, ( Тримчески Јовче   КП бр.94/1, КО Сретково ), број: 08-142/10 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден: 14.05.2020  

година.          

                                                                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                           

Бр.08-144/ Градоначалник                                                                                                                 

15.05.2020 год.                                                                                                                 Медат  Куртовски 



 
Стр.11 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

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 41 - вата седница одржана на: 
14.05.2020 год. донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

Деловен Простор. 

Број на зграда 1, намена на зграда Б1-1,влез 1, кат ПР, стан 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 126 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда Б1-1,влез 1, кат ПР, стан 1,намена на посебен дел од зграда 
ПП,внатрешна површина на посебен дел од зграда 11 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.94/1 КО Сретково,  Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист 
бр182. 
 

Член 3 
 

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

 

                                                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 
Бр.08-142/10                                                                                     П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
14.05.2020 год.                                                                                         Алил Алили 

 
-------------------------------- 

 
 

 
 

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: 

 



Стр.12 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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 ( Мустафи Алија  КП  бр. 1219  КО Велебрдо ),  број: 08-142/11 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата седница одржана на ден: 14.05.2020 година. 

 

                                                                                                                    Општина Маврово Ростуше                                               

Бр.09-144/9                                                                                                            Градоначалник                                                                     

26.05.2020 год.                                                                                                   Медат Куртовски 

 

 

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 41 - вата седница одржана на: 
14.05.2020 год. Донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

Домување. 

Број на зграда 1,намена на зграда А1,влез 1, кат  По, намена на посебен дел од зграда  
П,внатрешна површина на посебенд ел од зграда 38 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 83 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 4 м2. 

 



 
Стр.13 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

Број на зграда 1. Намена на зграда А1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 83 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 4 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.1219 КО Велебрдо  Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист 
бр.119. 
 

Член 3 
 

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

 

Бр.08-142/11                                                                      Совет на Општина Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                                                                                 П р е т с е д а т е л 

                                                                         Алил Алили 
 

-------------------------------- 
 
 

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 пристапување кон измена и дополна на дел од ГУП за Маврови 

Анови 

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

Анови (  Ахмеди Флора  КП бр. 184   КО Ниќифорово ),   број: 08-142/12  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на ден:  14.05.2020 година. 

 

Бр.09-144/10                                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                              
15.04.2020 год.                                                                                    Градоначалник                                                                                                                                                            

                                                                       Медат Куртовски 
 
 

Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18, 168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр: 
03/2015) а во врска со член 2,став 1,алинеа 5   од Правинокот за стандардите за вклопување на 
бесправни објекти во урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот 
на Општината Маврово и Ростуше на 41 седница одржана на ден: 14.05.2020 год. донесе: 

 



Стр.14 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

О Д Л У К А  

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од ГУП за Маврови Анови 

Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од ГУП   за Маврови Анови,  

Кон оваа измена се пристапува кон измена по иницјатива на Општината Маврово и 
Ростуша. 

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

Член 2 

Одлуката се донесува заради менување на дел од ГУП   каде што според сегашната 
намена на просторот предвидена е Спорт и Рекреација , а со одлуката се врши пренамена на 
просторот во зона А1 ( домување) . 

Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на земјиштето на КП. Бр184 КО Ниќифорово  

Член 4 

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

 

Бр.08-142/12                                                                          Совет на Општина  Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                                                                                       П р е т с е д а т е л   

                                                                                 Алил  Алили 
 

------------------------------- 
  

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

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

планска документација 

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

планска документација, број 08-142/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

41 - вата седница одржана на ден:14.05.2020  година. 

 



 
     Стр.15 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

                                                                                                      Општина Маврово Ростуше                                               

Бр.09-144/11                                                                                               Градоначалник                                                                     

15.05.2020 год.                                                                                         Медат Куртовски 

 

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 41 седница одржана на: 14.05.2020 
год. Донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска документација 

Член 1 

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

Член 2 

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

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда П, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 29 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 58 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда  А1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен  дел од зграда 19 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда  А1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда СТ, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 55 м2. 

Број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 10 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.727/1 КО Присојница, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.101на м.в. На Тумба. 

Член 3 
 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше”                                                                                                                                          
Бр.08-142/13                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                  П р е т с е д а т е л 
                                                                                   Алил Алили 



Стр.16 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К                                                                                                                              

  За прогласување на Одлуката за измена и дополна на одлуката за утврдување на зони и 

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

Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена и дополна на одлуката за утврдување на зони и надоместок 

по зони за трошок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Маврово и 

Ростуше,   број: 08-142/14  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата 

седница одржана на ден: 14.05.2020  година. 

 

                                                                                                              Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр.08-144/12                                                                                                     Градоначалник                                                                      

15.05.2020 год.                                                                                               Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 83, 84, 85, 86 и член 87 од Законот за градежно земјиште (Службен 

весник на РМ. 59/13 и 163/13) и член 4 став 1 од Правилникот за степенот на уредување на 

градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл.Весник на РМ бр. 

38/11),а согласно член 25 став 1, точка 8 од  Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( Сл.гласник 

на општината бр.06/2008), 

Советот на Општината Маврово и Ростуше на 41 - вата седница одржана на ден: 

14.05.2020 год.  ја  донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополна на одлуката за утврдување на зони и надоместок по зони за трошок за 

уредување на градежно земјиште на територија на Општина Маврово и Ростуше 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука се врши измена на одлуката за утврдување на зони и надоместок по зони 

за трошок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Маврово и Ростуше, 

односно членот 1 точка 1. Прва зона опфаќа : с.Маврово – центар со граници почнувајќи од 

каналот после училиштето во с.Маврово до крајот на селтот кон Никифорово и Скијачкиот центар 

со цела територија. 

Бр. 08-142/14                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 

14.05.2020 год.                                                                                          П р е т с е д а т е л 

                                                                             Алил  Алили 



 
Стр.17 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на извештајот за потрошени средства за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2019 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на извештајот за потрошени средства за изградба, 

реконтрукција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2019 година,  број: 08-

142/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41 - вата седница одржана на 

ден: 14.05.2020  година. 

 

                                                                                                           Општина Маврово Ростуше                                               

Бр.09-144/13                                                                                                Градоначалник                                                                     

15.05.2020 год.                                                                                          Медат Куртовски 

 

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  41 – вата седница одржана на ден: 14.05.2020 година 

Расправајќи по Извештајот за потрошените средства за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и улици 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 потрошени средства за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2019 
година. 

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

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

 

         

Бр.08-142/15                Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                   П р е т с е д а т е л 
                                      Алил  Алили 

--------------------------- 



Стр.18 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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 Урбана ревизија за општина Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Урбана ревизија за општина Маврово и Ростуше,  

број 08-142/16  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата седница 

одржана на ден: 14.05.2020 год. 

                                                                                                Општина Маврово и Ростуше                                                                        

Бр.09-144/14                                                                                        Градоначалник                                                                                                                                                                                               

15.05.2020 год.                                                                                  Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 

05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  („Службен гласник на 

општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на Општината на 41- 

вата седница одржана на ден: 14.05.2020   година , ја донесе следнава:  

 
О Д Л У К А 

 
 За усвојување на Урбана ревизија за општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за усвојување на 
Урбана ревизија за општина Маврово и Ростуше изработена за потребите на општината и 
Министерството за финансии – Единица за управување со Проектот за подобрување на 
општинските услуги МСИП2. 

 
Член 2 

 
            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуше“. 
 
 
Бр.08-142/16 
14.05.2020 год.                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                       Претседател 
                                                                        Алил Алили 

 
------------------------ 

 
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: 



 
Стр.19 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

З А К Л У Ч О К                                                                                                                                

За прогласување на Одлуката за реализација на гранд-проект на општина Маврово и Ростуше во 

рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги ( МСИП2 ) 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за реализација на гранд-проект на општина Маврово и Ростуше во 

рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги ( МСИП2 ),  број 08-142/17 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на  41 - вата седница одржана на ден: 

14.05.2020  година. 

 

                                                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр.09-144/15                                                                                        Градоначалник                                                                      

15.05.2020 год.                                                                                  Медат Куртовски 

 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 

05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  („Службен гласник на 

општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на Општината на 41 - 

вата седница одржана на ден: 14.05.2020 година , ја донесе следнава:  

 

О Д Л У К А 
 

 За реализација на грант-проект на општина Маврово и Ростуше во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (МСИП2) 

 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се утврдува реализација на проект на општина Маврово и Ростуше, 
согласно Договор за под- заем во рамки Вториот проект за подобрување на општинските услуги 
МСИП 2 потпишан помеѓу  општина Маврово и Ростуше и Министерството за финансии за 
имплементација  на под-проектот „Рехабилитација на локален пат с. Скудриње“. Грант средства за 
сиромашни области/социјална вклученост, во висина од 27% од износот на основниот договор за 
изградба на локалниот пат односно 3.103.930 денари, а со цел финасирање на капитален 
инвестициски проект. 

 
Член 2 

 
        Согласно урабаната ревизија која беше подготвена за општина Маврово и Ростуше беа 
идентификувани четири населени места како сиромашни области/социјална вклученост, и тоа 
Присојница,Аџиевци,Видуше и Врбјани. Присојница и Аџиевци се покажаа за најсиромашни 
населени места во општина Маврово и Ростуше за кои е идентификувана потреба за: 
 

1. Асфалтирање на локален пат помеѓу селата Аџиевци и Присојница 
                                    

Член 3 
 



Стр.20 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

         
  Согласно предмер пресметката проценетата вредност на проектот е: 2.409.795,oo без  
вклучено ДДВ. 
 

Член 4 
 

             Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината. 
 
 
 
Бр.08-142/17                                                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 
14.05.2020 год.                                                                                     Претседател 

                                                               Алил Алили 
 

-------------------------------- 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на 

Годишниот план за вработување за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше 

 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на 

Годишниот план за вработување за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше,  број 08-142/18 

што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата седница одржана на ден: 

14.05.2020  година. 

 

Бр. 09-144/16                                                                             Општина Маврово Ростуше                                                                                                                                           

15.05.2020 год.                                                                                       Градоначалник                                                                     

                                                                                                  Медат Куртовски 

 

 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот член од 

Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18и 

198/18 и ,,Сл.Весник на РСМ” број143/19 и 14/20), а во согласнсот со член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ” број 5/2002 и член 25 став 1 точка 42 од 

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

број 03/2015 – пречистен текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 41 -седница одржана 

на ден: 14.05.2020 година донесе:    

 



 
Стр.21 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

О Д Л У К А  

За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 

2020 година во Општина Маврово и Ростуше 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2020 година, во Општина Маврово и Ростуше заведен со архивски и 

деловоден број 01-___/1 од ___.04.2020 година. 

  Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 

вработување за 2020 година, заведен со архивски број 01-293/1 од 28.08.2019 година, за кој 

Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6-4041/10 од 06.12.2019 

година од страна на Министерството за информатичко општество и администрација на Република 

Северна Македонија. 

Член 2 

  Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување на 

слободни работни места преку објавување на јавен оглас, согласно одредбите на Законот за 

административни службениции Закон за работни односи. 

  За пополнување на слободните работни места предвидени во Правилникот за 

систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше се обезбедени парични 

средства во Буџетот на Општина Маврово и Ростушe за 2020 година, од ставките 401 и 402 

Програма Е0. 

Член 3 

 По добиената согласност од страна на Советот на Општината, Изменувањата и 

дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2020 година од член 1 на оваа Одлука, 

Општината да ги достави на мислење до Министерството за информaтичко општество и 

администрација на Република Северна Македонија.    

Член 4 

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

Општина Маврово и Ростуше”.  

                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                      П р е т с е д а т е л  

Бр.08-142/18                                                                                       Алил Алили        

14.05.2020 год. 

------------------------- 

 

 

 



Стр.22 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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

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

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

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Согласноста за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот План за 

вработување за 2020 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста за Изменувањата и дополнувањата на Годишниот План за 

вработување за 2020 година,  број 08-142/19 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на  41 - вата седница одржана на ден: 14.05.2020  година. 

 

                                                                                                        Општина Маврово Ростуше                                               

Бр.09-144/17                                                                                             Градоначалник                                                                     

15.05.2020 год.                                                                                      Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот член од 

Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18и 

198/18 и ,,Сл.Весник на РСМ” број143/19 и 14/20), а во согласнсот со член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ” број 5/2002 и член 25 став 1 точка 42 од 

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

број 03/2015 – пречистен текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 41 -седница одржана 

на ден: 14.05.2020 година донесе:    

 

О  Д  Л  У  К  А  

За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 

2020 година во Општина Маврово и Ростуше 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Изменување и дополнување на Годишниот 

план за вработување за 2020 година, во Општина Маврово и Ростуше заведен со архивски и 

деловоден број 01-___/1 од ___.04.2020 година. 

  Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 

вработување за 2020 година, заведен со архивски број 01-293/1 од 28.08.2019 година, за кој 

Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6-4041/10 од 06.12.2019 

година од страна на Министерството за информатичко општество и администрација на Република 

Северна Македонија. 

 

 



 
Стр.23 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

Член 2 

  Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување на 

слободни работни места преку објавување на јавен оглас, согласно одредбите на Законот за 

административни службениции Закон за работни односи. 

  За пополнување на слободните работни места предвидени во Правилникот за 

систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше се обезбедени парични 

средства во Буџетот на Општина Маврово и Ростушe за 2020 година, од ставките 401 и 402 

Програма Е0. 

Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината, Изменувањата и 

дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2020 година од член 1 на оваа Одлука, 

Општината да ги достави на мислење до Министерството за информaтичко општество и 

администрација на Република Северна Македонија.    

Член 4 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

  

Бр.08-144/19                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 

14.05.2020 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  

                                                                                                               Алил Алили       

 

----------------------------- 

 

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 формирање на Просторени сили за заштита и спасување 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на Просторени сили за заштита и спасување, број 08-

142/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 41-вата седница одржана на ден 

14.05.2020  год. 

Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                      

Градоначалник                                                                                                                                                                      

Медат Куртовски 

бр. 09-144/18 

15.05.2020 год.                                                             

 

 



Стр.24 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 
Врз основа на член 23 и 93 од Законот за заштита и спасување ( Службен Весник на Република 
Македонија бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011 и 41/2014), член 15, став 1, точка 10 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше ( Службен гласник на општината  03/2015) и член 22, 
став 1, точка 10 од Законот за локална самоуправа ( Службен Весник на Република Македонија 
бр.5/2002), Советот на општина Маврово и Ростуше на 41-вата седница одржана на ден: 
14.05.2020 година ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на просторни сили за заштита и спасување 

 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука се формираат просторни сили за заштита и спасување во Општина Маврово и 
Ростуше и тоа: единици и штаб. 

 
Член 2 

 
За заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од природни непогоди и други 
несреќи во Општина Маврово и Ростуше се формираат универзални и специјализирани единици 
за заштита и спасување. Универзална единица за заштита и спасување формира општината. 
Специјализирани единици за заштита и спасување формираат јавните претпријатија, установи и 
служби основани од општината и тоа: 
 

 Специјализирана единица за противпожарна заштита, составена од следните лица: 
1. Самир Алили 
2. Сабахудин Билали 
3. Емир  Бастриу 
4. Нихат  Идризи 
5. Ивица Симоновски; 

 

 Специјализирана единица за комунални работи составена од следните лица: 
 

1. Кемал  Исметовиќ 
2. Ервин Адеми 
3. Фатмир Бојаџи 
4. Иван Заркоски 
5. Рaфет Садулаи 

 

 Специјализирана единица за санација на терен составена од следните лица: 
 

1.Селам Садику 
2.Идриз Идризи 
3.Џеват  Зунуни 
4.Енес Абдулаи 
5.Тефик Демоски 
 

 Специјализирана единица за прва медицинска помош составена од следните лица: 
 

1. Омер Дурмиши 
2. Сеат Асани 
3. Мевмед Џафери 
4. Семир Ејупи 
5. Чедо Глигороски  -  возач 
 



 
Стр.25 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 
Член 3 

 
За раководење со силите за заштита и спасување се формира Штаб за заштита и спасување 

Член 4 

 Пополнувањето на силите за заштита и спасување со персоналниот и материјалниот состав ќе го 

изврши Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, раководните лица во јавните 

претпријатија, установи и служби. 

 

Член 5 

Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, 

ЈПКД “Маврово“-Маврови Анови, ЈЗУ “Русе Бошкоски„ ЈУНП „ Маврово“ од Маврови Анови. 

 

Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше“.  

 

 

 Бр.08-142/20                                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 14.05.2020 год.                                                                             П р е т с е д а т е л 

                                                                                                            Алил Алили 

---------------------------------- 

 

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 12  од Статутот на Општина Маврово и 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 14.05.2020 година Расправајќи по 

Предлог – Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, 

улици и мостови на територијата на општина Маврово и Ростуше 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 изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на територијата на 
Општина 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’’. 

         

             Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
Бр.09-144/19                                    П р е т с е д а т е л 
15.05.2020 година                                Алил  Алили 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа  (Службен весник на РМ 

бр. 5/02,) Член   14  став 8 од Законот за Јавни патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09)  и 

член 25, став 1, точка 12 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше,Советот на Општина 

Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 14.05.2020 год. Донесе: 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

За изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови на 

територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

 

Вовед 

Со оваа програма се уредува обемот на работата и потребните финансиски средства за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше и воедно преставува основа за аплицирање при барање финансиски 

средства од Буџетот на Република Северна Македонија, т.е. Јавното претпријатие за државни 

патишта и пред пристапните фондови на ЕУ. 

1. Приходи 

    Финансиските средства според намената се утврдуваат во следниот износ:  

1. 1. Наменски средства од Јавното претпријатие за државни патишта        ( Приходи од 

Буџетот на РС Македонија )                                                  4.000.000,оо ден. 

1. 2.  Приходи од локална самоуправа                                                500.000,оо ден. 

    Вкупно Приходи:                                                                           4.500.000,оо ден. 

2.Расходи 

 

2.1. Одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и мостови ( пополнување 

на ударни дупки со асвалтна маса, тампонирање, поставување на банкини, риголи, канафки,  

пропусти од нанос и шут. 

 

Износ:                                                                                1.000.000,оо ден 

2.2. Зимско одржување на локални патишта и улици. 

Износ:                                                                                3.500.000,оо ден 

2.3 Изградба на локални патишта.                   ----------------- 

Вкупно расходи                                                                  4.500.000,00 ден. 
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3. Реализација 

Обемот на извршување на работите и динамиката на реализација на Програмата ќе зависи и е во 

функција од остварените приходи во рамките на оваа Програма. 

      Доколку се обезбедат финансиски средства по однос на Програмата од Пристапните фондови 

на ЕУ, владини и невладини институции, истите наменски ќе се употребат за реализација на 

Програмата со Одлука на Советот на Општина Маврово и Ростуше. 

Изборот на најповолните економски оператори на проектираните активности и позиции 

Договорниот орган ќе го врши во целост во соглсност со одредбите од Законот за Јавни набавки. 

При изградбата на локалните патишта и улици, месното население ќе учествува со сопствени 

средства мреку месен самопридонес и работна сила во износ од 20 % од вредноста на градбата 

односно објектот. 

      Оваа Програма може да се изменува и дополнува доколку се јави потреба и барања за 

дополнителна: изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и 

мостови во Општина Маврово и Ростуше а се применува од  01.01.2021 година до 31.12.2021 

година и истата ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

                                                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                   П р е т с д а т е л 

                                                                                                       Алил  Алили 

 

 

Зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на Општина Маврово и 

Ростуше е од извонредно големо значење за жителите од сите населени места, бидејќи со истото 

се овозможува непречен сообраќај и потребен проток на луѓе и стока, кој се потребни пак за 

нормално функционирање на жителите во сите сегменти и области на општественото живеење. 

Временските непогоди и прилики во зимскиот период од годината се најчеста причина за 

нарушување на нормалниот проток на сообраќај особено при несоодветна подготовка од 

надлежните органи. За реализација на оваа програма неопходно е да се обезбеди одговорен 

однос на сите учесници и надлежни органи а особено општината со што ќе се овозможат 

поприфатливи услови за одвивање на сообраќајот и рационално и економично извршување на 

Програмата при што особено е значајно што ќе се создадат оптимални и потребни услови за 

непречено функционирање и одвивање на стопанските и другите јавни дејности. 

 

1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување  I обврски на учесниците. 

     3.1 Економски оператор на коj ќе му биде доверена работата 

     3.2 Советот на општина Маврово и Ростуше. 
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     3.3 Единицата на локална самоуправа 

     3.4 Надзорен  инжењер со соодветно овластување. 

     3.5 Други учесници. 

4. Прилози: 

4.1 Преглед на приоритетното чистење  на локалните патишта и улици 

1. Цел на Програмата 

Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно спроведување на зимското одржување на 

локалните патишта и улици на територијата на општина Маврово и Ростуше преку: 

-одредување на обемот на работа и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните 

површини; 

-дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма; 

-Утврдување на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

 

2.1. Обем на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден        согласно 

приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: 

- локални патишта и улици по соодветен приоритет, по тип на коловоз по кој се одвива 

сообраќајот, витални локални патишта и улици (од локален пат и улица до објектот) и до 

објекти чие функционирање е од витално значење за општината. 

2.2. Ниво и динамика на одржување 

Расчистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет: 

- локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран 

Коловоз и кон објекти кои се од витално значење за општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот по тампониран или 

земјен коловоз. 

Одстранувањето на голомразици и  подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по 

приоритетот на локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот.Дежурство се oбезбедува 

континуирано во зимскиот период. 

Одговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, кои ја спроведуваат 

Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. Дежурството го 

спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата 

ангажирана механизација и работна сила, и тоа според приоритетноста одредена со оваа 

Програма. 
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Локалните патишта и улици од прв  приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на 

сообраќајот во зимски услови најдоцна до 6,45  часот или за најмногу 6 (шест) часа по престанокот 

на врнежите од снег. Локалните патишта и улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 

часа по оспособувањето на локалните патишта и улици од прв приоритет. Економски оператор  на 

коj му е доверена работата за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата 

на општина Маврово и Ростуше, треба да има соодветен капацитет за исполнување на обврската 

т.е. механо опременост и структура на вработени на неопределено време односно да располага 

минимум со следната механизација и работна сила: 

-1(едно) возило опремено за чистење на снегот, 

-1(едно) возило – скип комбинерка.  

-1(едно) возило – трактор опремено со нож за чистење на снегот и, 

- 5(пет)вработени, од кои  3 ( три ) возачи. 

- да има успешно реализирано минимум еден договор од таков вид или сличен во последните три 

години. 

 

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, човечки и други ресурси тоа го врши 

избраниот економски оператор на кое му е доверена работата, по предходна согласност од 

овластениот надлежен инжињер, а по писмено барање на договорниот орган. 

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување  и обврски на учесниците. 

 

На подрачјето на општина Маврово и Ростуше, службата за зимско одржување ја организира 

Единицата на локална самоуправа- Маврово и Ростуше , како носител на сите работи и активности 

кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата. Преку именуван свој надзорен 

инжињер со соодветно важечко овластување за надзор, ја следи реализацијата на Програмата и 

издава налози за работа. 

 Согласно Законот за јавни набавки, општината избира најповолен економски оператор, коj ќе ја 

спроведува Програмата и ќе остварува соработка со сите други субјекти задолжени за 

спроведување на истата. Функционирањето на службата за зимско одржување се остварува со 

следната организациска поставеност: 

3.1. Економски оператор на коj ќе му биде доверена работата 

      Субјектот на коj ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и раководење 

на службата за зимско одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма и заедно со 

стручната служба одлучува за преземање на потребни активности за справување со проблемите 

предизвикани од временските неприлики.  

Субјектот е должен  да: 

- организира тековно непрекинато 24 часовно дежурство во текот на целиот зимски период; 

- со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на снегот и посипување на песок-

ризла на коловозните површини; 
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- машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна состојба за дејствување во зимски 

услови; 

- води комплетна документација за работата на службата за зимско одржување; 

- редовно  и навремено го информира нарачателот и надзорниот инжињер за работата 

На службата за зимско одржување; 

- секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената работа на службата 

За зимско одржување до Договорниот орган, надзорниот инжињер, РЦУК- Гостивар и подрачното 

одделение на Министерството за внатрешни работи; 

- организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар со 

цел обезбедување исправност на механизацијата и успешно дејствување на службата за зимско 

одржување; 

- за сезоната 2020/2021 година во доволни количини да обезбеди песок-ризла за 

Посипување на коловозните површини. 

3.2. Советот на општина Маврово и Ростуше 

- ја усвојува оваа Програма;  и 

- го контролира извршувањето на оваа Програма. 

3.3. Единицата на локлана самоуправа 

- ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од 

Програмата; 

- преку локалните средства за јавно информирање и месните заедници врши информирање за 

работата на службата за зимско одржување. 

3.4. Надзорен  инжињер со соодветно овластување. 

      Договорниот орган со решение именува надзорен инжињер со соодветно важечко овластување 

со кое ги определува работните задачи  и обврски при реализацијата на Програмата за 

организарење и функционирање на службата за зимско одржување на подрачјето на општина 

Маврово и Ростуше за зимска сезона  2020/2021 година. 

Надзорниот инжињер  ги  врши следните работи: 

- ја следи работата на економскиот оператор и за тоа изготвува комплетна техничка 

документација; 

- врши координација со органите и телата на Советот на општина Маврово и Ростуше  со РЦУК- 

Гостивар , подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи и други учесници, 

претпријатија, заедници и граѓани; 

-одобрува    налог за работа на економскиот оператор на коj ќе му бидат  доверени предметните 

работи а по претходна согласност од договорниот орган. 
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- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата. 

3.5. Другиучесници 

3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира 

сообраќајот во новонастанатите состојби на региналните и локалните патиштаво општина Маврово 

и Ростуше  и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се овозможило 

непречено чистење на истите. 

3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката 

за одржување на комунален ред на подрачјето на општина Маврово и Ростуше, во делот на 

отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби. 

3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Гостивар доставува извештаи (дневни, 

тродневни, неделни и месечни) завременските услови до: општина Маврово и Ростуше, 

економскиор оператор на кој му  е доверена работата и овластениот надзорен инжињер. 

 

3.5.4. Подрачното одделение на ЕВН  - AД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на 

снегот од надворешните електро инсталации. 

3.5.5. Подрачното одделение на Македонски телекомуникации –АД Скопје ги презема потребните 

мерки зачистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации. 

3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории секористат од страна на 

граѓаните (училишта, амбуланти ,железнички премини, бензиски пумпи, гробишта и слични објекти) 

преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и 

простории. 

3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните - сопственици, односно корисници на деловни 

згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници, ресторании сл.објекти) преземаат 

мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие објекти. 

3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите домови. 

За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлука та за 

комунален ред. 

3.6. Износ на финансиски средства за реализација на програмата и нивна распределба.  

Вкупно планираните финансиски сретства за реализација на Програмата се проектирани во износ 

од 3.500.000,оо денари. 

Работниот ефективен час според кој ќе му се врши исплата на избраниот најповолен економски 

оператор согласно Законот за јавни набавки, изнесува 2.500,оо денари. Вкупните ефективни 

работни часови, позиции и вкупната финансиска конструкција ќе се утврдат во градежен дневник, 

градежна книга и завршна ситулација потпишани од надзорен инжињер со соодветно важечко 

овластување издадено од надлежен орган именуван од локалната самоуправа и заверена 

завршна ситулација од договорниот орган т.е. Општината.  
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4.Прилози 

4.1. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

Локални патишта и улици на територијата на општина Маврово и Ростуше од прв и втор 

приоритет: 

Дел 1 од набавката  А / Долно – Рекански регион. 

Р.. 
бр. 

 
Вид на делница и вид  
На коловоз 

 
Приоритет и опис на делница 

Приоритет Вкуп.. 

Ç   ÇÇ 

km km km 

1 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Скудриње(  рег.пат Р1 202  ДО 
С.Скудриње)  

 
3.5 

  
3.5 

2 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Скудриње нов пат ( Рег.пат Р1 202 до 
С.Скудриње)  

 
3.0 

  
3.0 

2 Локален пат,  
Асвелтен коловоз 

 
С.Јанче (од рег.пат Р1 202 до с. Јанче)  

 
0.5 

  
0.5 

3 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Видуше (од рег.пат Р1 202 до с.Видуше)  

 
3.0 

  
3.0 

4 Lokalen  pat,  
asvalten  kolovoz 

 
С.Присојница(од рег.пат Р1 202 до 
с.Присојница)  

 
3.0 

  
3.0 

5  
Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Аџиевци (од рег.пат Р1 202 до 
с.Аџиевци, горно мало,раскрсница за 
лок.пат за Присојница)  

 
 
2.0 

  
 
2.0 

6 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С. Велебрдо (од над ПС Ростуше до 
с.Велебрдо до ОУ преку гробиштата)  

 
 
1.5 

  
 
1.5 

7 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Требиште (од кај ф-ка во с.Велебрдо до 
с.Требиште, стара и нова џамија, 
паречковци)  

 
 
3.5 

  
 
3.5 

8  
Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

С.Битуше (од мостот на ЛП за с.Велебрдо  
до с.Битуше)  

 
 
2.0 

  
 
2.0 

9 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Жировница (од рег.пат  Р1 202 до 
с.Жировница, горно мало и полициска 
станица ) 

 
 
3.5 

  
 
3.5 

10 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Врбјани (од рег.пат Р1 202 до с. Врбјани)  

 
6.0 

  
6.0 

11 Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
Мнастир Бигорски(од рег.пат Р1 202 до 
Манастир Бигорски). 

 
 1.5 

 
 

 
1.5 

 
 

12 
 

Локален пат,  
Асвалтен коловоз 

 
С.Ростуше(од рег.пат Р1 202 до с.Ростуше 
до над полициска станица). 

 
1.5 

  
1.5 

                                                      V K U P N O 34.5  34.5 
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Дел 2 од набавката    Б / Горно рекански и Мавровски регион 

Р. 
б. 

 
Вид на делница и   вид на 
коловоз 

 
Приоритет и опис на делница 

Приоритет Вкуп. 

Ç   ÇÇ 

km km km 

1 Локален пат, коловоз од 
асвалт  
 

 
С. Сенце (од рег.пат  Р 1  до село Сенце)  

 
 

 
2.7 

 
2.7 

2 Локален пат,коловоз од 
асвалт,тампон. 

 
С.Нистрово (од рег.пат  Р 1   202 до с. 
Нистрово ( и до с. Дуф - еднаш)  

 
 
6.4 

  
 
6.4 

3  
Локален пат , асвалтен 
коловоз 

 
С. Волковија (од рег.пат Р1 202 ДО с. 
Волковија)  

 
 
2.4 

  
 
2.4 

4 Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 
С. Белица (од с. Волковија до с. Белица – 
само еднаш) 

 
3.6 

  
3.6 

5 Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 
С. Церово (од маг.пат  A 2 до с. Церово)  

 
2.0 

  
2.0 

6 Локален пат, асвалтен 
коловоз,тампон 

 
С. Дуф ( од  рег.пат Р1 202  до Чајане с. 
Дуф) 

 
 

 
5.8 

 
5.8 

7 Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 
С. Сретково (од маг.пат  A 2 до с. Сретково)  

 
 

 
3.0 

 
3.0 

8 Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 
С. Н.Село (од маг.пат A 2  до с.Н.Село )  

 
0.5 

  
0.5 

9 Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 
С.Врбен (од рег.пат Р1 202  до с.Врбен)  

 
6.0 

  
6.0 

1
0 

Локален пат, асвалтен 
коловоз 

Маврови Анови( од рег.пат Р1 202- кружен 
тек: Mak пат- ПС Маврови Анови – 
Општиска организациона единица: 
Одделение за ИНС, надзор и урбанизам) 

 
 
 
0.5 

  
 
 
0.5 

1
1 

Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 Маврови Анови( од рег.пат Р1 202-Црква до 
здраствена амбуланта Маврови Анови) 

 
0.1 

  
0.1 

1
2 
 

Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 С. Маврово(кружен тек: Хотел Раде до ОУ 
Денче Дејаноски) 

 
1.7 

  
1.7 

1
3 

Локален пат, асвалтен 
коловоз 

 С. Маврово( Ресторан Гламур с.Маврово 
до паркинг Хотел Ферштед) 

 
0.3 

  
0.3 

1
4 

Локален пат, асвалтен 
коловоз 

С. Маврово ( од  Хотел Алпина до Хотел ИН 
преку  станбен комплекс МАВРОВО) 

 
 

 
0.5 

 
0.5 

В К У П Н О  23.5 12.0 35.5 

Р Е К А П И Т У Л А Р 

 

 

 

 

 

 

Позиција Регион Приоритет 
 

Вкупно 

Ç     ÇÇ 

km km   km 

A Долно рекански 34.5  34.5 

B Горно рекански    Мавровски 23.5 12.0 35.5 

            ВКУПНО 58.0 12.0 70.0 
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Зимското одржување на локланите патишта и улици на територијата на општина МАВРОВО И 

РОСТУШЕ кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни случаеви и 

ПО ПРЕТХОДНО БАРАЊЕ И СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН  

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе се објави во Сл.гласник на 

општината.                                                                   

----------------------------- 

 

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

62/2005......120/2018), член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово 

и Ростушеза 2020 година, број 08-443/4 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 15/2019) и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен Весник на РМ” број 05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 

11.05.2020 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

 

1. На Весна Сиљановска, вработена во Општина Маврово и Ростуше на работно место 

Самостоен референт за Административни работи со шифра на работно место УПР 01 01 Г01 000 

во Одделението за урбанизам, комунални дејности, локален економски развој и заштита на 

животна средина, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на нејзината мајка /родител/ 

Викторија Силјановска, со која живеела во заедничко семејство, а која починала на ден 11.04.2020 

година да и се исплати отпремнина во висина од 15.000,оо денари, согласно член 15 став 3 од 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2020 година, 08-443/5 од 

27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019).  

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

Маврово и Ростуше за 2020 година.  

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

Со писмeн допис , до Општината се обрати Весна Сиљјановска, вработена во Општина 

Маврово и Ростуше во Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 

животна средина,  да и се испати отпремнина за посмртни трошоци за нејзината мајка 

/родител/, со која живеела во семејна заедница, а коај починала на ден 11.04.2020 година.   

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

и Ростушeза 2020 година,08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово 

и Ростуше” број 15/2019), е утврдено дека во случај на смрт на член од потесно семејство 

(родител) со кој живеел во заедница, на вработениот во локалната јавна  установа му се 

исплатуваат 15.000,оо денари. 

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



 
Стр.35 – Број 5,       СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ,       18.05.2020 год. 

 

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

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

Македонија во рок од 8 дена.  

Доставено до:                                                                        Општина Маврово и Ростушe 

- подносителот на барањето                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                                     Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-136/2 

11.05.2020 год. 

 

-------------------------------- 

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

62/2005......120/2018), член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово 

и Ростушеза 2020 година, број 08-443/4 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 15/2019) и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен Весник на РМ” број 05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 

11.05.2020 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

 

1. На Тасим Сулејманоски, вработен во СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, како професор 

по физичка култура, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговата мајка 

/родител/ Атиџа Сулејмнаи, со која живеел во заедничко семејство, а која починала на ден 

30.04.2020 година да му се исплати отпремнина во висина од 15.000,оо денари, согласно член 15 

став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2020 година,број 

08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019).  

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

Маврово и Ростуше за 2020 година.  

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

О б р а з л о ж е н и е 

Со писмeн допис број 03-75/1 од 06.05.2020 година, до Општината се обрати средното 

општинско училиште ,,Маврово-Rостуше” с.Ростуше, да на вработениот Тасим Сулејманоски 

му се испати отпремнина за посмртни трошоци за неговата мајка /родител/, со која живеел во 

семејна заедница, а која починала на ден 30.04.2020 година.   

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

и Ростушeза 2020 година,број 08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 15/2019), е утврдено дека во случај на смрт на член од потесно  
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семејство (родител) со кој живеел во заедница, на вработениот во локалната јавна  установа 

му се исплатуваат 15.000,оо денари. 

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

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

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

Македонија во рок од 8 дена.  

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- подносителот на барањето                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                           Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-138/2 

11.05.2020 год. 
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