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Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.07 од 30.07.2020 год, стр.бр.112 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(”Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019-2020 година на Општинското Основно училиште 

“Јосип Броз Тито” од с. Жировница 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019 – 2020 година на Општинското Основно училиште 

“Јосип Броз Тито” број 08-238/ 3  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година. 

 

    Бр. 09-243/1                                                      Општина Маврово и Ростуше                                                                               

.   30.07.2020 год.                                                              Градоначалник                                                                                                              

.                                                                                          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 седницата одржана на ден  29.07.2020 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно 

училиште „Јосип Броз Тито” – с.Жировница за учебната 2019/2020 година, го  

донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај 
за работењето во учебната 2019/2020 година на Општинското Основно 
училиште „Јосип Броз Тито“  од с.Жировница. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, 

директорот на О. Училиште и архивата на општината. 
 
III.  Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
 Бр. 08-238/3            Совет на Оштина Маврово и Ростуше
 29.07.2020 год.               П р е т с е д а т е л 
                        Алил Алили 

 



 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.113 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(”Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019/2020 година на Централното Основно училиште 

“Хајан Селмани” од с.Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај на 

работењето во учебната 2019/2020 година на Централното Основно училиште 

“Хајан Селмани” од с.Ростуше  број 08-238/4  што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година. 

 

     Бр. 09-243/2                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                                               

.    30.07.2020 год.                                                                      Градоначалник  

                                                                                                    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 седницата одржана на ден  29.07.2020 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Централното Основно 

училиште „Хајан Селмани” – од с.Ростуше за учебната 2019/2020 година, го  

донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај 
за работењето во учебната 2019/2020 година на Централното Основно 
училиште „Хајан Селмани“  од с.Ростуше. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, 

директорот на Основното Училиште и архивата на општината. 
 
III.  Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
 Бр. 08-238/4        
 29.07.2020 год      Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
                  П р е т с е д а т е л 
                        Алил Алили 



 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.114 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(”Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019/2020 година на  Општинското Основно училиште 

“Денче Дејаноски” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај на 

работењето во учебната 2019/2020 година на Општинското Основно училиште 

“Денче Дејаноски” од Маврови Анови  број 08-238/5  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 

година. 

 

   Бр. 09-243/3                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                               

.  30.07.2020 год                                                                 Градоначалник                                                                                                              

.                                                                                          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 седницата одржана на ден  29.07.2020 година 

Расправајќи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно 

училиште „Денче Дејаноски” – Маврови Анови за учебната 2019/2020 година, го  

донесе следниот:  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај 
за работењето во учебната  2019/2020 година на Општинското Основно 
училиште „Денче Дејаноски“  од Маврови Анови. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, 

директорот на О. Училиште и архивата на општината. 
 
III.  Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 
         
 Бр. 08-238/5                        Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
 29.07.2020 год.                  П р е т с е д а т е л 
                           Алил Алили 



 
 

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.115 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(”Сл.Весник на РМ”  број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019/2020 година на Општинското Основно училиште 

“Блаже Конески” од с. Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за 

работењето во учебната 2019/2020 година на Општинското Основно училиште 

“Блаже Конески” од с.Скудриње,  број 08-238/6  што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на  43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 год. 

  

 Бр. 09-243/4                                                              Општина Маврово и Ростуше                                                                        

.  30.07.2020 год.                                                                  Градоначалник                                                                                      

.                                                                                            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 седницата одржана на ден  29.07.2020 година 

Расправајчи по годишниот извештај за работењето на Општинското Основно 

училиште „Блаже Конески“ – с.Скудриње за учебната 2019/ 2020 година, го  

донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои годишниот извештај 

за работењето во учебната 2019/2020 година. на Општинското Основно 
училиште „Блаже Конески“  од с.Скудриње. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, 

директорот на ООУчилиште и архивата на општината. 
 
III.  Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр. 08-238/6               Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
29.07.2020 год.                            П р е т с е д а т е л 
                        Алил  Алили 
 



 
 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.116 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(”Сл.Весник на РМ”  број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

ООУ “Блаже Конески” за учебната 2020/21 година 

 

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

ООУ “Блаже Конески” за учебната 2020/21 година  број 08-238/7  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата  седница одржана на ден 

29.07.2020 год. 

 

Бр. 09-243/5 

 30.07. 2020 год.                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

.                                                                                               Градоначалник                                                                                      

.                                                                                              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 Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 

03/2015 година).                                                                                                                                             

Советот на Општината на седницата одржана на ден 29.07.2020 година  

Расправајќи по годишната програма за работа во учебната 2020/21  година на  

ООУ “Блаже Конески” од с.Скудриње е донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на годишната програма за работа на  ООУ “Блаже Конески” за 

учебната 2020/21 година 

Член 1 

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

на ООУ “Блаже Конески” од Скудриње за учебната 2020/21 година. 

Член 2 

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

“Блаже Конески ” од Скудриње и архивата на општината. 

Член 3Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

   



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.117 

 

Бр.08- 238/ 7                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                     

. 29.07.2020 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 вклопување на бесправно изграден објект во 

Идна урбанистичка планска документација 

 

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

урбанистичка планска документација ( Антимоски Никола  КП  бр. 916/1  КО Врбен 

),  број: 08-238/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 43-

тата седница одржана на ден: 29.07.2020 година. 

 

   Бр. 09-243/6                                                                Општина Маврово Ростуше                                               

.  30.07.2020 год.                                                                        Градоначалник                                                                     

.                                                                                                  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 43 - 
тата седница одржана на 29.07.2020 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,влез 1,кат 1, намена на посебен дел од зграда ст,внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 59 м2. 
Број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда пп,внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 15 м2. 



 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.118 

 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.916/1 КО Врбен , Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.4969  на м.в. СЕЛО. 

 
Член 3 

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

 

Бр. 08- 238/ 8                                          Советот на Општина Маврово и Ростуше 
            29.07.2020 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 кофинансирање на потпроектот “Развој на 

туризмот во Мавровската долина” 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на потпроектот “Развој на 

Туризмот во Мавровската долина”,  број: 08-238/ 9 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден: 29.07.2020 

година. 

 

   Бр. 09-243/7                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

.   30.07.2020 год.                                                                     Градоначалник                                                                     

.                                                                                                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 седницата 

одржана на ден  29.07.2020“, ја донесе следнава: 

 

О Д Л У К А 
 За кофинансирање на потпроектот „Развој на туризмот во Мавровската долина“ 
 

Член 1 
 

 



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.119 

 
Со оваа Одлука се утврдува кофинансирањето на  потпроектот на општина 

Маврово и Ростуше, согласно Договорот за подгрант- Подгрант за Инвестиции во 
инфраструктура поврзана со туризмот Бр.LRCP-1/18-SG-51 Со архивски бр.03-
112/1 од 25.03.2020, помеѓу Влада на Република Северна Македонија и 
Единицата за спроведување на проектот (ЕСП)„ Локална и регионална 
конкурентнсот“ во вкупна вредност од 32.080.623,00 МКД. 
 

Член 2 
          Општина Маврово и Ростуше според Договорот за подгрант со ЕСП ПЛРК ќе 
кофинансира 10% од вкупната вредност на проектот односно 3.208.062,00 денари. 

 
Член 3 

Примерок од оваа Одлука со друга придружна документација да се достави 

до Градоначалникот на општината, архивата. 

 
Член 4 

           Оваа Одлука  влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр. 08-238/9 
29.07.2020 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: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за согласност за приоретизација на проектот 

изработка на Урбанистички планови за селата: Требиште, Жировница, Ростуше и 

мини индустриска зона Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за   согласност за приоретизација на проектот 

изработка на Урбанистички планови за селата: Требиште, Жировница, Ростуше и 

мини индустриска зона Скудриње,  број 08-238/10   што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 

година. 

  Бр. 09-243/8                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                             

. 30.07.2020 год.                                                              Градоначалник                                                                      

.                                                                                       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  



 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.120 

 

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

бр.03/2015  година, пречистен текст“), Советот на Општината на седницата 

одржана на ден  29.07.2020 година, ја  донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

 

За согласност за приоретизација на проектот Изработка на урбанистички планови 
за селата Требиште, Жировница,Ростуше и мини индустриска зона Скудриње. 

 
Член 1 

          Одлуката за согласност за приоретизација Советот ја дава за реализација 
на  проектот „Изработка на урбанистички планови за селата: Требиште, 
Жировница,Ростуше и мини индустриска зона Скудриње“, која ќе придонесе за 
подобрување на социо-економските условите за живеење на локално ниво. 

 
Член 2 

Советот на   Општина Маврово и Ростуше со цел реализација на проектот 
„Изработка на урбанистички планови за селата: Требиште, Жировница,Ростуше и 
мини индустриска зона Скудриње“ дава согласност за приоритет потребна  за 
аплицирање на Проектот: Градење на капацитети кај општините за 
имплемантација  на проекти  спроведена од УНДП, на Повикот за предлози: - 
Развој на техничка документација за финансирање инфраструктутни проекти од 
национални и меѓународни фондови. 

 
Член  3 

Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави 

до Градоначалникот на општината, архивата. 

 
Член 4 

            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 
Бр. 08- 238/10                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 29.07.2020 год.                                                            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: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за предложување на член на управниот одбор на 

заедничкото јавно претпријатие РУСИНО/ПОЛОГ 

 



 

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.121 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за предложување на член на управниот одбор на 

заедничкото јавно претпријатие РУСИНО/ПОЛОГ, број: 08-238/11  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 

29.07.2020 година. 

  Бр. 09-243/9                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                             

. 30.07.2020 год.                                                              Градоначалник                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ 

број (8/96;6/ 02 ; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и 

64/18), и членот 5 од Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски во 

однос на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“, Советот на општина 

Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 29.07.2020 година, ја донесе 

следнaва: 

      О Д Л У К А 

 ЗА ПРЕДЛОЖУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЧКОТО 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ РУСИНО/ПОЛОГ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на општината Маврово и Ростуше го предложува 

следново лице за член  на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие 

„Русино/Полог“(во понатамошниот текст: ЗЈПРУО): 

1. РАМАДАНИ   РЕЏЕП      од с.Скудриње  

 

Член 2 

Советот на општина Маврово и Ростуше, го предложува горенаведеното лице за 

член на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие „Русино/Полог“ по 

утврдување дека истото ги исполнува условите предвидени со членот 17 став 2 од 

Законот за јавните претпријатија. 

Член 3 

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

во Службениот гласник на општината. 

 

Бр. 08-238/11     Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 29.07.2020 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: 



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше         бр.07 од 30.07.2020 год        стр.бр.122 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година, 

број 238/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 29.07.2020 год. 

 

Бр: 09-243/10                                                                                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.07.2020 год.                                                                                                                                   Градоначалник                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 33 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ( сл. Весник на Р.М бр. 61/04, 96/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 

47/201, 195/15, 209/2018) Советот на Општина Маврово и Роступе на четириесетитретата седница одржана на 29.07.2020 

година, донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 

година на следниот начин: 

 

 



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше             бр.07 од 30.07.2020 год             стр.бр.123 

Член 2 

Потпрограма 

БУЏЕТ САМОФИН. ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕДИТИ 

Поставка      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше и станува составен дел наБуџетот на Општината за 2020 година. 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА СОВЕТ  

             АЛИЛ АЛИЛИ

EA0 

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА 

ОПШТИНА      

48016

0 

Купување на опрема за греење и 

климатизација 200.000 0 0 0 0 

JJ0 

ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ ЗА 

ОТПАД      

48243

0 

Реконструкција на депонии за 

отпад -200.000 0 0 0 0 

       

       



  

Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.124 

 

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 проширување на средствата на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростуше за 2020 година,  број 08-238/13  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 43-тата седница одржана на ден 

29.07.2020  год. 

 

  Бр. 09-243/11                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

. 30.07.2020 год.                                                                     Градоначалник                                                                                      

                                                                                      Медат Куртовски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 33 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа ( сл. Весник на Р.М бр. 61/04, 96/04, 22/07, 
67/07, 156/09, 47/11, 47/201, 195/15, 209/2018) Советот на Општина Маврово и 
Роступе на четириесетитретата седница одржана на 29.07.2020 година, донесе: 

О   Д    Л   У   К   А   

Запрпшируваое на средствата на Бучетпт на Општина Маврпвп и Рпстуше за 2020 

гпдина 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростгуше за 2020 година на следниот начин: 

 

 

Пптпрпграма 
САМОФИНАНС.    

ДОТАЦИИ 

ДОНАЦИ

И 

КРЕДИ

ТИ 

 

Ппставка 

 

    

Се згплемуваат прихпдите на следните ппставки: 

 



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.125 

 

741114 Пренесен вишпк на Прихпди пд претхпдната гпдина 0 1.450.000 0 0 

 

И се расппредуваат на следните расхпдни пптставки: 

 

  0 0 0 0 

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ     

401130 Оснпвни плати – други врабптени 0 500.000 0 0 

401310 Перспнален данпк на дпхпд пд плата 0 100.000 0 0 

402110 Оснпвни придпнеси за ПИО 0 300.000 0 0 

жбен  

гласн

ик  Оснпвни придпнеси за здраствп 0 200.000 0 0 

423120 

Списанија,весници и други изданија за 

кпристеое  0 50.000 0 0 

 Од страна на врабптените     

423610 Наставнп-пбразпвни ппмагала 0 100.000 0 0 

424210 Одржуваое на згради 0 200.000 0 0 

      

  0 1.450.000 0 0 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше и станува составен дел на Буџетот на Општината 
за 2020 година. 

 

                                                                                        Претседател на Спветпт на 

                                                                                              Општината 
                                                                                              Алил  Алили 

 

Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од Законот за работни односи /,,Службен 

Весник на РМ” број 167/2015 (пречистен текст)/, член 16 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2019 година, број 08-

398/6 од 22.12.2018 година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростушe”  



 
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.126 

 

број 17/2018/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

/,,Службен Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше на ден 03.06.2019 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

 

1. На Салаи Шабан, вработен во ОУ ,,Денче Дејаноски” Maврови Ановиi, 

како одделенски наставник во подрачно училиште с.Нистрово, поради смрт на 

член од потесно семејство, т.е смрт на неговиот татко Шериф Салаи, со кого 

живеел во заедница, а починал на ден 26.04.2019 година да му се исплати 

отпремнина во висина од 15.000,оо денари, согласно член 16 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростушеза 2019 година, 08-398/6 

од 22.12.2018 година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростушe” број 

17/2018/.  

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

Општина Маврово и Ростуше за 2019 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

 

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-68 од 22.05.2018 година, до Општината се 

обрати ОУ ,,Денче Дејансоки” Маврови Анови, со барање да на вработениот 

Салаи Шабан да мусе испати отпремнина за посмртни трошоци за нејговиот 

татко, кој починал на ден 26.04.2019 година.   

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростушe” број 17/2018/е утврдено дека во случај 

на смрт на член од потесно семејство (сопруг, родители дете) со кој живее 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.  
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Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната 

странка има право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при 

Владата на Република Македонија во рок од 15 дена.  

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростуше 

- ОУ ,,Денче Дејаноски” Маврови Анови                   ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                              Медат Куртовски 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-185/2  

03.06.2019 год.  

 

Врз основа на член 75 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша 

(,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”3/2015 – пречистен текст), а 

во согласност со член 63 од Законот за локална самоупправа (,,Сл.Весник на РМ” 

број 05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 16.06.2020 

година го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

За исплата на паричен надоместок 

1. На лицето Вера Попоска од Гостивар, ангажирна како надворешен член да 
и се исплатат 16.500,оо денари на име ангажман за завршени 11/единаесет/ 
предмети за АУП, како надворешен член во работа на стручна Комисија за 
урбанизам на општина со седиште во село. 

 

2. Финансиските средства за оваа намена да се исплатат од Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2020 година на трансакциона сметкана име 
Вера Попова. 

 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 
објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.   

 

О б р а з л о ж е н и е  

 Вера Попоска, надворешен член на Комисија за урбанизам на општина 

Маврово и Ростуше со седиште во село, ангажирана со Решение број 09-209/1 од 

26.06.2019 година (,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 12/2019), 

согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше број 08-336/9 од 

31.10.2015 година за испата на паушал на надворешен член на комисијата и се  
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доделуваат парични средства во висина од 1.500,оо денари за завршени 

предмети, согласно поднесеното Барање за исплата број 10-225/1-1 од 

12.06.2020година од страна на Одделението за урбанизам, комунални дејности, 

локален економски развој и заштита на животна средина. Градоначалникот на 

општината го прифати барањето и одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

   УПAСТВО ЗАПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има да вложи жалба во 

рок од 15 дена  од приемот на ова Решение до Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше. 

 

Решението е доставено до:                     

Општина Маврово и Ростуше 

-Архивата на Општината                                                     

                                                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК  

- Одделение за урбанизам, комунални                                Медат Куртовски 

  дејности, ЛЕР и заштита на ж.средина 

- Одделение за финансиски прашања 

 

бр. 09-189/2 

16.06.2020 год.  

 

Врз основа на член 75 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша 

(,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”3/2015 – пречистен текст), а 

во согласност со член 63 од Законот за локална самоупправа (,,Сл.Весник на РМ” 

број 05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 16.06. 

2020 година го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

За исплата на паричен надоместок 

1. На лицето Валентина Попоска од Гостивар, ангажирна како надворешен 
член да и се исплатат 3.000,оо денари на име ангажман за завршени 2/два/ 
предмети за АУП, како надворешен член во работа на стручна Комисија за 
урбанизам на општина со седиште во село. 

2. Финансиските средства за оваа намена да се исплатат од Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2020 година на трансакциона сметкана 
нејзимно име Валентина Попоска. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 
објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.   

 

 



Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.07 од 30.07.2020 год стр.бр.129 

 

О б р а з л о ж е н и е  

 Валентина Попоска, надворешен член Комисија за урбанизам на општина 

Маврово и Ростуше со седиште во село, ангажирана со Решение број 09-209/1 од 

26.06.2019 година (,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 12/2019), 

согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше број 08-336/9 од 

31.10.2015 година за исплата на паушал на надворешен член на комисијата и се 

доделуваат парични средства во висина од 1.500,оо денари за завршени 

предмети, согласно поднесеното Барање за исплата број 10-225/1-2 од 

12.06.2020година од страна на Одделението за урбанизам, комунални дејности, 

локален економски развој и заштита на животна средина. Градоначалникот на 

општината го прифати барањето и се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

   УПAСТВО ЗАПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има да вложи жалба во 

рок од 15 дена  од приемот на ова Решение до Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше. 

 

Решението е доставено до:                                     Општина Маврово и Ростуше 

- Архивата на Општината                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК  

- Одделение за урбанизам, комунални                                Медат Куртовски 

  дејности, ЛЕР и заштита на ж.средина 

- Одделение за финансиски     

   прашања 

 

бр. 09-190/2 

16.06.2020 год.  

 

Врз основа на член 24-а  став 3 одЗаконотзајавнипретпријатија (Службен 

Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 

6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 

точка 9 одЗаконотзалокалнасамоуправа(СлужбенВесникна РМ бр05/02), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 29.06.2020 година го 

донесе следнато 

Р Е Ш Е Н И Е  

За именување на вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 
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1. ДИЈАНА ДАВИДОВСКИ од с.Маврово, со Висока стручна спрема се 

именува за вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови. 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, од кога и ќе почне 

да се применува од 26.06.2020 година, а ќе се објави во Службен Гласник 

на Општина Маврово и Ростуше.   

О б р а з л о ж е н и е   

 Согласно член 24-а  став 3 од Законот за јавни 

претпријатија(СлужбенВесникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016 и 

64/2018),наДијана Давидовски од с. Маврово, вработена во ЈПКД ,,Маврово” 

Маврови Анови, со Висока стручна спрема, именувана за вршител на должноста 

директор на Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Маврово” Маврови 

Анови, со Решение број 09-208/7 од 26.12.2019 година и се продолжува мандатот 

вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунална дејнсот за 

период не подолг од 6 /шест/ месеци почнувајќи од денот на донесување на ова 

Решение, а поради законска неможност за распишување на Јавен оглас  за избор 

на директор, од настанатата вондредна состојба од заразна болест Ковид 19 и 

распишување на превремени Пралментарни избори 2020 година. На основа на 

гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот 

на Општина Маврово и Ростуше во рок од 8 дена од денот на донесувањето на 

ова Решение.  

Решението е доставено до: 

- Дијана Давидовски 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар 

                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                            Медат Куртовски  

Број 09-09-215/1  

29.06.2020  година 
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