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Стр.213-11  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

129. 

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 верификација на мандатот на членовите на Советот и 

Претседателот на Месна Заедница населба Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на Советот и 

Претседателот на Месна Заедница населба Маврови Анови, број: 08 – 342/3, што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46 – тата седница одржана на ден: 

30.10.2020 година. 

 

Бр. 09- 344/1                                                  Општина Маврово и Ростуше 

02.11.2020 год.                                                         Градоначалник  

                                                                                 Медат Куртовски с,р 

 

 

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на 

РМ бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член  114 и 116 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше ,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 

бр.03/2015/ (пречистен текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата  46 - 

тата седница одржана на ден 30.10.2020 година ја  донесе следната: 

 

  О    Д    Л    У    К    А 

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на Месна 

Заедница населба Маврови Анови  

 

Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на 

новоизбраните членови во Советот и Преседателот на Советот на Месна Заедница 

населба Маврови Анови – ФИЛИП ЏУКОСКИ,   со мандат од четири години.   

Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 

Бр. 08-342/3 

30.10.2020 г.                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 

       П р е т с е д а т е л 

            Алил  Алили с,р 

130. 

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.214-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Согласноста на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови,  број: 08-342/4 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден: 30.10.2020  година. 

 

 Бр. 09- 344/2                                               Општина Маврово и Ростуше                                               

02.11.2020 год.                                                        Градоначалник           

                                                                                Медат Куртовски  с,р                                                                                                                                                                                  

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.Весник на РМ” број 5/2002), 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 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018), 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 седницата 

одржана на ден 30.10.2020 година донесе:   

 

О Д Л У К А  

За давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Годишниот план за вработување за 

2021 година, во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови  заведен со архивски и деловоден 

број   0302-452  од  27.08.2020 година. 

Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината, Годишниот 

план за вработување за 2021 година, ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови да гo 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.08-342/4                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше  

30.10.2020 год.                                                          П р е т с е д а т е л 

                                                                                        Алил  Алили   с,р                                                                                        

131.  

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.215-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување 

за 2021 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување за 

2021 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови,  број: 08-342/5 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден: 30.10.2020  

година. 

 Бр. 09-344/3                                                                          Општина Маврово и Ростуше                                               

02.11.2020 год.                                                                                  Градоначалник           

                                                                                                        Медат Куртовски     с,р                                                                                                                                                                          

 

 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 од Законот за вработените 

во јавниот сектор /,,Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 

198/2018/, како и врз основа на Методологијата запланирање на вработувањето во 

јавниот сектор согласно начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, 

содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација 

на годишниот план за вработување /,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 30.10.2020  

година, ја дава следната:  

С О Г Л А С Н О С Т  

1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ на Годишниот 
План за вработување за 2021 година, заведен со архивски број 0302-452 од 
27.08.2020 година, по предлог на Директорот на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови 
Анови, а изготвен од страна на стручната служба на ЈПКД “МАВРОВО” од 
Маврови Анови. 

2. Годишниот план за вработување за 2021 година ќе се применува сметано од 
01.01.2021 година до 31.12.2021 година 

3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

               Бр.08-342/5                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше                              

               30.10.2020 г.                                                    П р е т с е д а т е л                                                        

                                                                                              Алил Алили    с,р                                                          

 

132.  

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  ( Шарески Ѓорѓи .КП Бр. 605, КО Церово),  број: 08-

342/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана 

на ден: 30.10.2020  година.     



 

 

Стр.216-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

Бр. 09 - 344/4                                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                           

02.11.2020 год.                                                                         Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                                 Медат  Куртовски  с,р 

 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на 
РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово 
и Ростуше на 46 - тата седница одржана на:30.10.2020год. 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  2,намена на зграда А4-3,влез 1, кат  Су,,намена на посебенд ел од зграда 
П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 48 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А4-3, влез 1, кат ПР,намена на посебен дел од зграда 
СТ,внатрешна површина на посебен дел од зграда 46 м2. 
Број на зграда 2, намена на зграда А4-3,влез 1,кат ПР,намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда 6 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.605  КО Церово, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.231  на м.в. СЕЛО. 
Стр.219-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 
 

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

 

Бр. 08-342/6                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 
                30.10.2020 год.                                                             П р е т с е д а т е л 

                                                                        Алил Алили  с,р 
133. 

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 

 



 

 

Стр.217-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

урбанистичка планска документација  ( Никола Мојсоски КП бр. 1390/2, КО Требиште ),  

број: 08- 342/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46 - тата 

седница одржана на ден: 30.10.2020  година. 

Бр. 09 - 344/5                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                           

02.11.2020 год.                                                        Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                              Медат  Куртовски  с,р 

 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на 
РМ бр.56/11, Стр.220-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 
год.162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово и 
Ростуше на 46 - тата седница одржана на:30.10.2020 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 2,влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 22 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна површина 
на посебен дел од зграда 40 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
на посебен дел од зграда 4 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат Ма, намена на посебен дел од зграда Ст,внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 44 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1390/2  КО Требиште, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.426  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.08-342/7                                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.10.2020 г.                                                                         П р е т с е д а т е л 
                                                                                                    Алил Алили  с,р 
134. 

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.218-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет СЕ 

ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет  ( Марка:  

IVEKO -  донација на турски општини во Трајна сопственост на ЈПКД “МАВРОВО” од 

Маврови Анови, број: 08-342/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

46-тата седница одржана на ден: 30.10.2020  година. 

 

 Бр. 09-344/6                                                                           Општина Маврово и Ростуше                                               

02.11.2020 год.                                                                                   Градоначалник           

                                                                                                            Медат Куртовски  с,р                                                                                                                                                                                   

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25,став 1, точка 32  од Статутот на Општина 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден   30.10.2020 година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А  

За доделување на движна ствар – камион за смет 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше  донесе Одлука за доделување на  

движна ствар – Камион за смет Марка – IVEKO, Тип – EUROKARGO ML 100E 19K, Шасија 

– ZCFA71AD602692835, со вредност од 47.895 евра донација од Здружение на турски 

општини во трајна сопственост на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови . 

Со што Општина Маврово и Ростуше го зголемува основачкиот влог во ЈПКД 

„Маврово“ од Маврови Анови. 

Член  2 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука им се доделува на ЈПКД “МАВРОВО” од 

Маврови Анови во трајна сопственост. 

 

Член 3 

Тековното одржување на возилото – регистрација, сервисирање и друго ќе биде  

обврска на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

Член 4 

 Одлуката бр.08-74/3 од 21.02.2020 година донесена од страна на Советот на 

Оштина Маврово и Ростуше за доделување на движна ствар се поништува. 

 

Член  5 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на општина Маврово и Ростуше. 

 
   Бр.08-342/8                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 
   30.10.2020 г.                                                              П р е т с е д а т е л  
                                                                                           Алил Алили  с,р 

 



 

 

Стр.219-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

135. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на движна ствар – камион за смет ( Марка: 

TMC  MITSUBISHI FUSO, донација од Јапонска амбасада – во трајна сопственост на ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови),  број: 08-342/9 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден: 30.10.2020  година. 

 

 Бр. 09- 344/7                                                                            Општина Маврово и Ростуше                                               

02.11.2020 год.                                                                                       Градоначалник           

                                                                                                                Медат Куртовски     с,р                                                                                                                                                                                     

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 25,став 1, точка 32  од Статутот на Општина 

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020 година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А  

За доделување на движна ствар – камион за смет 

 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше  донесе Одлука за доделување на  

движна ствар – Камион за смет Марка: TMC  MITSUBISHI  FUSO  - CANTER  7C15, Tип: 

FE4P10TF1N2/D1BXN4X/748EM83DX3 , број на шасија: TYB FEB71ELDC03714 , со 

вредност од 4.861.246,оо денари, со вклучен ДДВ, Донација од Јапонска амбасада, во 

трајна сопственост на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови . 

Со што Општина Маврово и Ростуше го зголемува основачкиот влог во ЈПКД 

„Маврово“ од Маврови Анови. 

 

Член  2 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука им се доделува на ЈПКД “МАВРОВО” од 

Маврови Анови во трајна сопственост. 

Член 3 

Тековното одржување на возилото – регистрација, сервисирање и друго ќе биде  

обврска на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 4 

 Одлуката бр.08-265/14 од 27.08.2020 година донесена од страна на Советот на 

Оштина Маврово и Ростуше за доделување на движна ствар се поништува. 

Член  5 

  



 

 

Стр.220-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во 

Службен гласник на општина Маврово и Ростуше. 

 
 Бр.08-342/9                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
 30.10.2020 г.                                                                            П р е т с е д а т е л  
                                                                                                     Алил Алили   с,р 

136.  

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 измени и дополнувања на Буџетот на ЕЛС Маврово и 

Ростуше за 2020 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот на ЕЛС Маврово и 

Ростуше за 2020 година, број: 08-342/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

  

 Бр. 09 - 344/8                                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                   Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                          Медат Куртовски   с,р 

137. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на вишок на вода на ЈПКД “Маврово” од 

Маврови Анови 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на вишок на вода на ЈПКД “Маврово” од 

Маврови Анови, број 342/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-

тата седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 Бр. 09 – 344/9                                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.10.2020 год.                                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                          Медат Куртовски  с,р 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и Член 36, став 1, точка 15 од Законот за 

локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, 

точка 4 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 

(пречистен текст Сл.Гласник) бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 



 

 

Стр.221-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

За доделување на вишок на вода на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 1 

 Со оваа Одлука се дава дозвола на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 

користење на преливот на вода од селскиот резервоар во село Леуново за потребите на 

викенд – населбата во село Леуново.  

Член  2  

Вишокот на вода ќе се користи кога ќе има услови, односно кога ќе има доволно прелив 

на селскиот резервоар со обврска да не се нарушува редовното водоснабдување на 

населението.  

Член  3 

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

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

 

Бр.08-342/11                                                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                           П р е т с е д а т е л 

                                  Алил Алили   с,р 

138.                           

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  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  основните Општински 

училишта за учебната 2020/2021 година, број: 08– 342/12, што Советот на Општина 

Мавровои Ростуше ја донесе на 46 – тата седница одржана на ден: 30.10.2020 година. 

 

Бр. 09- 344/10                                                                         Општина Маврово и Ростуше  

02.11.2020 год.                                                                                  Градоначалник  

                                                                                                             Медат Куртовски  с,р 

 

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: 30.10.2020 година ја донесе следната: 



 

 

 
Стр.222-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

О Д ЛУ К А 
за  добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање 

на настава со физичко присуство во  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:  

 Основните со подрачните училишта:  

• 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 – 342/12                                                   Совет на Општина Мврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                                                        П р е т с е д а т е л 

                                                                                                   Алил  Алили  с,р 

 

139. 

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

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

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

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

следниот: 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

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

Мухамедин од село Скудриње 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Одлуката за доделување на парична 

помош на Селими Мухамедин од село Скудриње, број: 08–342/13, што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46 – тата седница одржана на ден: 30.10.2020 

година. 

Бр. 09- 344/11                                              Општина Маврово и Ростуше 

02.11.2020 год.                                                       Градоначалник  

                                                                               Медат Куртовски  с,р 

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 42  



 

 

 

Стр.223-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

бр.03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020    

година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Селими Мухамедин од село Скудриње 

Член 1 

 На Селими Мухамедин од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од  25.000,оо денари за покривање  

на трошоци за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 27.10.2020 година  и 

медицинска документација од страна на неговата мајка Селими Ресмије. 

            Член  2 

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

Општината за 2020 година, а ќе бидат префрлени  на неговата мајка Селими Ресмије 

подносител на барањето. На сметка која се води во ТТК Банка со број: 290500019555323.  

                                                              Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр. 08-342/13                                           Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

30.10.2020 год.                                                          П р е т с е д а т е л 

                                           Алил  Алили  с,р 

140. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување финансиска помош на Здружение на 

Граѓани Сретково – село Сретково 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување финансиска помош на Здружение на Граѓани 

Сретково – с.Сретково, број: 08-342/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.11.2020 год. 

 

Бр. 09 -344/12                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020                                                                                            Градоначалник                                                     

.                                                                                                                    Медат Куртовски  с,р 

 

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

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

Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на Општината на 

седницата одржана на ден 30.10.2020  година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 



 

 

Стр.224-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

За доделување на финансиска помош на Здружение на Граѓани Сретково -  с.Сретково 

Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во нето износ од  30.000,оо  денари на 

Здружение на граѓани Сретково од село Сретково за реновирање на Црквата “Света 

Петка”. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2020 

година. 

     Член  2 

 Паричната помош од Член 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на поднесено 

барање од 24.09.2020 година од Здружението на Граѓани Сретково од Село Сретково. 

 Средствата ќе бидат уплатени на Здружение на Граѓани  Сретково со жиро-сметка 

270073903940114 - Халк Банка.  

Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуша’’. 

 

Бр.08-342/14                                                  Совет на општина Маврово и Ростуша 

30.10.2020 год.                               П р е т с е д а т е л 

                                                                                                        Алил  Алили   с,р 

141. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Лепа Топузоска 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Лепа Топузоска, број: 

08-342/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница 

одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 - 344/13                                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                             Градоначалник  

                                                                                                     Медат Куртовски с,р                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

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

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Лепа Топузовска 

Член 1 

 На Лепа Топузовска  од село Битуше – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

парична помош во нето износ од  30.000,оо  денари за покривање на трошоци направени  



 

 

 

Стр.225-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник . Врз основа на 

поднесено барање од 21.10.2020 година и медицинска документација. 

           

Член  2 

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

Општината за 2020 година. А ќе бидат уплатени на сметка на подносителот на барањето 

која се води во Стопанска Банка АД Скопје  со број  200001386751665.  

                                                              

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр.08-342/15                                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

30.10.2020 год.                                                         П р е т с е д а т е л 

                            Алил  Алили с,р 

142. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Салија од село Присојница 

 

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

Салија од село Присојница, број: 08-342/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

  

Бр. 09 - 344/14                                                                     Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                              Градоначалник 

                                                                                                      Медат Куртовски   с,р                                                                                                                                                                                                                                       

 

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

РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и член 25, став 1, точка 42 

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Зунуни  Салија од село Присојница 

Член 1 

 На Зунуни Салија од село Присојница – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  10.000,оо денари за покривање на трошоци  

за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 27.10.2020 година  и медицинска 

документација. 



 

 

Стр.226-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

            Член  2 

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

Општината за 2020 година, а ќе бидат префрлени на сметката на нејзиниот син Зунуни 

Селмин која се води во Халк Банка АД Скопје  со број  270-7000437735.27 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр. 08-342/16                                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

30.10.2020 год.                                                  П р е т с е д а т е л 

                                Алил  Алили с,р 

143. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Тонче Стефано 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Тонче Стефанов,  број: 

08-342/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница 

одржана на ден 30.10.2020 год. 

  

Бр. 09 -344/15                                                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                    Градоначалник  

                                                                                                          Медат Куртовски   с,р                                                                                                                                                                                          

 

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

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

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

година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош на Тонче Стефанов 

Член 1 

 На Тонче Стефанов  од село Маврови Анови – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  30.000,оо  денари за покривање на трошоци 

направени за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник . Врз 

основа на поднесено барање од 25.09.2020 година и медицинска документација. 

            Член  2 

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

Општината за 2020 година. А ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето која се води во Уни Банка - со број 240247000579160.   

Член  3 

 



 

 

Стр.227-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

Општина Маврово и Ростуше”.                                                                   

  Бр.08-342/17                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше      

30.10.2020 год.                                                                      Претседател  

                                                                                               Алил  Алили с,р 

144. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за потребите на 

ваковски одбор село  Ростуше 

 

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

ваковски одбор село Ростуше, број: 08-342/18 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 год.                                                  

   

 Бр.09-344/16                                                                        Општина Маврово и Ростуше 

    02.11.2020 год.                                                                        Градоначалник  

                                                                                                     Медат Куртовски     с,р                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                          

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

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

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

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 

30.10.2020  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во нето износ од: 30.000,оо денари за потребите 

на ваковскиот одбор од с.Ростуше со намена за изградба на потпорни зидови околу 

гробиштата. 

                                                                Член  2 

  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 

вакоскиот одбор од село Ростуше од: 29.09.2020  година.Одобрените финансиски 

средства со оваа одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 2020 година. 

                                                                  Член 3 

Оваа Одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе 

влезе во сила со денот на нејзиното објавување  

 

Бр.08-342/18                                       Совет на Општина Маврово и Ростушe 

30.10.2020 год.                       П р е т с е д а т е л 

                                                                                         Алил  Алили с,р 

145. 



 

 

Стр.228-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 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 одобрување финансиски средства за спонзорство на 

Абдул Беќири од с.Жировница 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

Абдул Беќири од с.Жировница, број: 08-342/19 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

Бр. 09 – 344/17                                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                               Градоначалник                                                                                                                     

.                                                                                                 Медат Куртовски  с,р 

 

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

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

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

Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на Абдул Беќири од с. 

Жировница 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето  износ од 30.000,оо денари на Абдул 

Беќири од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше како финансиска подршка за 

снимање на песна со наслов “Реканска свадба”.    

Член  2 

 Финансиските средства  од член 1 од оваа одлука  се одобруваат врз основа на 

доставено барање од 28.09.2020 година а ќе бидат исплатени од Буџетот на општината 

за 2020 година на сметка на подносителот на барањето со број 200001641467166 која се 

води во Стопанска Банка АД Скопје.  

Член  3 

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

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

Бр. 08-342/19                                                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

30.10.2020 год.                            П р е т с е д а т е л 

                                  Алил  Алили с,р 

146. 

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 член1, 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 



 

 

Стр.229-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства  на Месна 

Заедница 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна Заедница, 

број: 08-342/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата 

седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 – 344/18                                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                     Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                                             Медат Куртовски с,р 

 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

                                           О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од  7.000,оо денари за 

покривање на трошоци за регистрирање на Здружение на Граѓани Месна заедница 

Маврови Анови.  

Член 2 

Средствата  од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 

2020 година врз основа на поднесено барање од 13.10.2020 година – на сметка на 

Здружението која се води во НЛБ Банка АД Скопје со број  210074457410176.                                                                  

 

Член  3 

 Во понатамошниот период сите Месни заедници кои ќе регистрираат Здружение на 

Граѓани за Месна заедница во состав на Општина Маврово и Ростуше - Средствата за 

таа намена ќе им го покрие општината во висина до 7.000,оо денари.   

Член  4 

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

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

 

Бр. 08-342/20                                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                            П р е т с е д а т е л 

                                        Алил Алили с.р 

147. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за надомест на 

штета 



 

 

Стр.230-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за надомест на 

штета, број: 08-342/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата 

седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 -344/19                                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                       Медат Куртовски с,р 

 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за надомест на штета 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски срества во  нето износ од 100.000,оо денари  на Ќирко 

Џукоски од Маврови Анови – Општина Маврово и Ростуше за надомест на материјална 

штета направена од пожар на семејната куќа во која живее со семејството. 

Член  2 

 Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот  на Општината за 2020 година.  А се 

доделуваат врз основа на поднесено писмено барање на ден 28.10.2020 година а 

средствата ќе бидат уплатени на трасакциска сметка на подносителот на барањето. 

 Член  3 

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

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

Бр. 08-342/21                                                            Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 г                                          П р е т с е д а т е л 

                                Алил Алили  с,р 

148. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Румена 

Спасовска од село Врбен 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Румена 

Спасовска од село Врбен, број: 08-342/22 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 - 344/20                                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                       Градоначалник                                                                                                                

.                                                                                                             Медат  Куртовски с,р 



 

 

Стр.231-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства  на Румена Спасовска од село Врбен 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства  во нето износ од 35.000,оо денари  на Румена 

Спасовска од село Врбен за изградба на армирано бетонски потпорен зид.                                                                 

Член  2 

 Финансиските средства од член 1 на оваа Одлука  се доделуваат врз основа на 

поднесено писмено барање на ден 10.12.2019  година од  Румена Спасовска а ќе бидат 

исплатени од Буџетот на Општината за 2020 година.Финансиските средства ќе бидат 

уплатени на трансакциска сметка на подносителот на барањето која се води во 

Комерцијална Банка  АД Скопје со број 300007032094091. 

Член 3  

Одлуката со број 08-265/25 од 27.08.2020 година – Престанува да важи со оглед на тоа 

што истата се однесува за Градежните материјали а подносителот на барањето 

градежните работи ги има завршено со сопствени средства.   

Член  4 

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

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

 

Бр. 08-342/22                                                             Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                             П р е т с е д а т е л 

                                          Алил Алили с,р 

149. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК 

“РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК 

“РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше, број: 08-342/23 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 

год. 

 Бр. 09 - 344/21                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                              Градоначалник                                                                                                                       

.                                                                                                     Медат Куртовски  с,р 

 

 



 

 

Стр.232-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

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

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

година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош за спонзорство на ФК “РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, 

Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во нето износ од: 100.000,00  денари  на ФК “РЕКАНЦИ” од 

с.Ростуше Општина Маврово и Ростуше, за одржување на подготовки и настапување на 

натпревари. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Фудбалскиот клуб “Реканци”. 

Член  3 

ФК “РЕКАНЦИ” со мат.број 6909353 и даночен број. 30220150002463.                                                                                           

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2020 година на т. Сметка 

200002649946678 – Стопанска банка м.бр. 2905979473004.  

Член  4 

Средствата за оваа намена ќе се исплатат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше  

за 2020 година. 

Член 5 

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

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

 

Бр. 08-342/23                                                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                   П р е т с е д а т е л 

                              Алил  Алили  с,р 

150. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на градежни материјали 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на градежни материјали, број:  08-342/24 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 

30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 -344/22                                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                        Медат Куртовски  с,р 



 

 

Стр.233-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на градежни материјали 

Член 1 

Се одобруваат градежни материјали – тампон за доградба на улица во месноста Падина 

во село Скудриње во количина од 15 м3.  

Член  2 

 Градежни материјали  се доделуваат врз основа на поднесено писмено барање на 

ден:30.10.2020 година од  страна на Иса Бајрам од село Скудриње а се однесува за улица 

која е користат 20 семејства од истата населба. 

Член 3  

Градежните материјали ќе се испорачуваат преку  фирмата со која општината ќе склучи 

договор за набавка на стоки- градежни материјали за потребите на општината за 

тековната 2020/2020 година.  

Член  4 

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

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

 

Бр. 08-342/24                              Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                       П р е т с е д а т е л 

                                 Алил  Алили  с,р 

151. 

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

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

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

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство за 

печатење на монографија “ПОГЛЕД НИЗ ВРЕМЕТО” 

 

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

печатење на монографија “ПОГЛЕД НИЗ ВРЕМЕТО”, број: 08-342/25 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата седница одржана на ден 30.10.2020 

год. 

Бр. 09 - 344/23                                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.11.2020 год.                                                                                    Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                                       Медат Куртовски  с,р 

 

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

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

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

  



 

 

Стр.234-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

Советот на Општината на седницата одржана на ден  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство за печатење на монографија  “ПОГЛЕД 

НИЗ ВРЕМЕТО” 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства на Киро Кипроски во нето износ од 20.000,оо 

денари за печатење на монографија “ПОГЛЕД НИЗ ВРЕМЕТО”. 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука се одобруваат врз основа на поднесено 

писмено барање од 25.10.2020 година а ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2020 година. 

                                                     Член 3 

Средствата ќе бидат префрлени на жиро сметка  со број: 21050-00004320.87 

Сопственост на подносителот на барањето. 

  

Член  4 

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

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

 

Бр.08-342/25                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                                      П р е т с е д а т е л 

                                  Алил Алили  с,р  

 

152. 

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

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

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

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

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош на Сич Мара и Ирена од 

село Јанче 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на Сич Мара и Ирена од 

село Јанче, број 342/26 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 46-тата 

седница одржана на ден 30.10.2020 год. 

 

 Бр. 09 -344/24                                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.10.2020 год.                                                                                     Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                             Медат Куртовски  с,р 

 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  30.10.2020   година, ја 

донесе следната: 



 

 

Стр.235-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на Сич Мара и Ирена од село Јанче 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во нето износ од: 25.000,оо  денари за покривање на 

трошоци за сместување  на Сич Мара и Ирена од село Јанче – Општина Маврово и 

Ростуше. 

Член  2 

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

30.10.2020 година. 

 Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на општината 

за 2020 година на жиро сметка на фирмата “СЕЛМИР КОМПАНИ” со седиште во Ростуше  

кој за таа цел ќе достави фактура а која се води во ТТК Банка со број: 290400006123641.  

Член  3 

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

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

 

Бр. 08 – 342/26                             Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

30.10.2020 год.                           П р е т с е д а т е л 

                                  Алил  Алили  с,р  

153. 

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 22.10.2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

1. На Фуат Черкези, вработен во ОУ ,,Хајан Селмани” с.Ростуше, на работно место 

наставник по Историја во подрачно О.У. с.Требиште, поради смрт на член од потесно 

семејство, т.е смрт на неговиот татко /родител/ Мејдин Черкези, со кого живеел во 

заедничко семејство, а кој починал на ден 12.09.2020 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 03-138/1 од 19.10.2020 година, примен на ден 20.10.2020 

година, до Општината се обрати ОУ ,,Хајан Селмани” с.Ростуше, да на Фуат Черкези, 

вработен во ОУ ,,Хајан Селмани” с.Ростуше, на работно место наставник по Историја во  



 

 

Стр.236-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

подрачно О.У. с.Требиште, му се исплaти отпремнина за посмртни трошоци за 

неговиот татко /родител/, со кој живеел во семејна заедница, а кој починала на ден 

12.09.2020 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 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   с,р 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-335/2 

22.10.2020 год. 

 

154. 

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 26.10.2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

1. На Емир Беќири, вработен во СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, на работно 

место Професор, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговиот татко 

/родител/ Нихад Беќири, со кого живеел во заедничко семејство, а кој починал на ден 

15.10.2020 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 03-151/1 од 22.10.2020 година, примен истиот ден 

22.10.2020 година, до Општината се обрати Средното општинско училиште 

,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, да на Емир Беќири, вработен како професот во СОУ  



 

 

Стр.237-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше, му се исплaти отпремнина за посмртни 

трошоци за неговиот татко /родител/, со кој живеел во семејна заедница, а кој 

починала на ден 15.10.2020 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 семејство (родител)  

Стр.251-11 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.11.2020 год. 

 

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  с,р 

- Oдд.за финансиски прашања 

 

Број 09-336/2 

26.10.2020 год. 
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