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Стр.207-10  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.09.2020 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 добивање согласност од Владата на Република 

Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во 

средното и основните Општински училишта за учебната 2020/2021 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за добивање согласност од Владата на Република 

Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во 

средното и основните Општински училишта за учебната 2020/2021 година, број 08 

– 316/3, што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 45 – тата 

седница одржана на ден: 25.09.2020 година. 

 

Бр. 09- 319/1                                                    Општина Маврово и Ростуше 

28.09.2020 год.                                                          Градоначалник  

                                                                    Медат Куртовски  

126. 

Врз основа член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), член 15, став 1,  
точка 8 и член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2006,6/2008 и 3/2015 
пречистен текст                а во врска со член 1 од Одлуката за изменувањее и 
дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на 
Коронавирус COVID 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.62/20, 63/20,64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 
123/20, 125/20,126/20, 134/20, 136/20, 140/20,147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 
163/20,166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 
201/20,204/20, 208/20, 212/20 и 215/20), Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на 45 седница  одржана на ден: 25.09.2020 година ја донесе следната: 
 



 

 

Стр.208–10  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  28.09.2020 год. 
 

О Д ЛУ К А 
за  добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за 
реализирање на настава со физичко присуство во  средното и основните 

Општински училишта за учебната 2020/2021 година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ги прифати барањата односно дава 
согласност на барањата за одржување на настава со физичко присуство во 
учебната 2020/2021 година во:  

• Средното Општинско Училиште “Маврово-Ростуше” с.Ростуше, 
 
И за Основните со подрачните училишта:  

• ООУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови. 

• ООУ “Блаже Конески” од с.Скудриње. 

• ООУ “Хајан Селмани” од с.Ростуше и  

• ООУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница. 
 

Член 2 
Советот на Општина Маврово и Ростуше како основач, оваа Одлука ќе ја достави  
за добивање Согласност за реализирање на настава со физичко присуство до 
Владата на Република Северна Македонија. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде oбјавена во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“.  

 

Бр. 08 – 316/3                                                     Совет на Општина Мврово и Ростуше 

25.09.2020 год.                                                                     П р е т с е д а т е л 

                                                                                                   Алил  Алили 
127.  

Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи (,,Службен Весник 

на РМ” број број 62/2005......120/2018), член 16 од Одлуката за извршување на 

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 17.09.2020 година донесеБуџетот на Општина Маврово 

и Ростушеза 2020 година, број 08-443/4 од  

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

 



 

 

Стр.209-10 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.09.2020 год. 

1. На Ќемал Мавмути од с.Велебрдо, вработен во ООУ ,,Хајан Селмани” 

с.Ростуше, на работно место Наставник по математика,  поради здобивање на 

старосна пензија, на кој му престанал работниот однос заклучно со 31.08.02.2020 

година, да му се исплати отпремнина за престанок на вработувањето поради 

пензионирање во висина од две просечни нето плати исплатени во Република 

Северна Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија, односно во 

износ од 53.734,оо денари, согласно член 16 од Одлуката за извршување на 

Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 2020 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 Ростушe 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 03-96/1 од 03.07.2020 година примен на ден 

16.09.2020 годинадо општината се обрати ОУ ,,Хајан Селмани” с. Ростуше, со 

барање за исплата на отпремнина на Ќемал Мавмути, со постојано место на 

живеење во с.Велебрдо, вработен како Наставник по матеамтика во ООУ. 

,,Хајан Селмани’’ с.Ростуше, на кој му престанал работниот однос, поради 

здобивање право на старосна пензија на ден 31.08.2020 година (навршени 64 

години старост).   

Согласно член 16 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),е утврдено дека во случај 

на пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во 

локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од 

две просечни нето плати  исплатени во Република Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија.Врз основа на законските оредби се донесе 

Решение како во диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 106 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната 

странка има право на жалба во рок од 15 дена, преку овој орган до надлежното 

Министерство при Владата на Република Северна Македонија. 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- архивата на општината                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

- Одд.за финансиски прашања                                 Медат Куртовски 



 

 

Стр.210-10 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.09.2020 год.  

- OU ,,Хајан Селмани”с.Ростуше 

Број 09-300/2 

17.09.2020 год.  

128. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/2002), член 23 од Законот за работните односи 

(,,Службен весник на РМ” број 62/2005…..120/2018), а во согласност со член 20-г 

од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен Весник на РМ” број 27/14, 

199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и ,,Службен Весник на РСМ” број 143/19) 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 21.09.2020 година ја 

донесе следната  

О Д Л У К А  

За утврдување на потреба од работници за заснивање на работен однос на 

неопределено работно време во Општина Маврово и Ростуше, објавување на 

јавен оглас и формирање на Комисија за спроведување на вработувањето по 

јавниот оглас 

Член  1 

 Општина Маврово и Ростуше има потреба од помошно-технички лица за 

заснивање на работен однос на неопределено работно време за следните 3 /три/ 

работните места и тоа:  

1. Назив на работно место – Хигиеничар/ка , ниво А3, шифра УПР 04 05 А03 
004, број на извршители – 1 /еден/ во Одделениeто за општи работи,  

2. Назив на работно место: Одржувач на објекти, ниво А5, шифра УПР 04 01   
А05 001, број на извршители – 1 /еден/, во Одделението за општи работи  
и 

3. Назив на работно место – КВ работник за одржување на опремата (оператор 
на систем) Електричар, ниво Б4, шифра УПР 04 01 Б04 001, број на 

извршители – 1 /еден/ во Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
локален економски развој и заштита на животна средина  

Член 2 

 Овие работни места се предвидени во Планот за вработување за 2020 

година и во Изменувањето и дополнување на Планот за вработување за 2020 

година, а за вработувањата се обезбедени средства во Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2020 година, од ставка 401 Основни плати и персонален  



 

 

Стр.211-10 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  28.09.2020 год.  

данок Програма Е0 и ставка 402 Придонеси за социјално осигурување Програма 

Е0. 

Член 3 

Постапката за заснивање на работен однос на помошно-технички лица на 

неопределено работно време во Општина Маврово и Ростуше за горните работи 

места ќе се спроведе со објавување на Јавен оглас согласно одредбите на 

Законот за работни односи, во два дневни печати и тоа еден на мекедонски јазик 

во дневен печат ,,Нова Македонија” и еден на албански јазик во дневен печат 

,,Kоха”, во Агенцијата за вработување – Гостивар и со објава на веб страната на 

Општина Маврово и Ростуше. 

Член  4 

 За спроведување на вработувањето по Јавниот оглас се формира Комисија 

во следниот состав: 

1. Букурије Беќири – претседател 
2. Суада Mавмути – член 
3. Диди Џафери - член  

 
Член  5 

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

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Број 04-307/1                                                   Општина Маврово и Ростуше 

21.09.2020 год.                                                          Градоначалник 

                                                                                  Медат Куртовски 
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Стр.212-10 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.09.2020 год. 

 

објавување на јавен оглас и  формирање на Комисија за спроведување на 

вработувањето по јавниот оглас...............................................................................210 

 

 

Одделение за нормативно-правни работи и јавни дејности 

 
 
с.Ростуше, 
28.09.2020 год. 
 




