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  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год.    Бр.12- стр.239 

 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  ( Лупчо Мојсовски КП бр. 1390/2, КО Требиште ),  број: 

08- 367/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47 - тата седница одржана 

на ден: 27.11.2020  година.    

Бр. 09 - 372/1                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                           

30.11.2020 год.                                                                Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                      Медат  Куртовски  с.р. 

155. 

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 47-мата седница 
одржана на 27.11.2020 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 Пр, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна површина на 
посебен дел од зграда 38 м2. 
Стр.239-12  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.11.2020 год. 
Број на зграда 1, влез 1, кат кат,намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна површина на 
посебен дел од зграда 60 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- 367/3                                                                                               
 27.11.2020 год.                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше   
                                                                                                            Председател 
                                                                                                           Алил Алили с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.11.2020 год.  Бр.12 стр.240 
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 пристапување кон измена и дополна на дел од УПС за 

с.Ростуше 

 

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

с.Ростуше ( Стопанска Банка АД Скопје КП Бр. 312 КО Ростуше),  број: 08- 367/4  што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020  

година. 

 Бр. 09- 372/2                                                           Општина Маврово и Ростуше                                               

30.11.2020 год.                                                                     Градоначалник           

                                                                                             Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                          

156. 

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

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел од УПС за с.Ростуше 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од УПС  за с.Ростуше. 
Кон оваа измена се пристапува кон измена по иницјатива на Општината Маврово и 

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

документација за населено место с.Ростуше, заради утврдување на правен статус на истиот, 
согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти                                   
(„Сл.весник на Р.М.“бр.23/11,54/11  
56/11,155/12,72/13,44/14,115/14,199/14,124/15,129/15,217/15,31/16,190/17). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување на дел од УПСза с.Ростуше  каде што според 
сегашната намена на просторот предвидено е Индивидуално Домување–А1, а со одлуката се 
врши пренамена на просторот вo -A2-1-домување во станбени згрaди. 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на дел од  КП. Бр312  КО Ростуше 

Член 4 
Одлуката произведува правно дејстово со денот на донесувањето од страна на 

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

    Бр. 08-367/4                                      Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                           
              27.11.2020 год.                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ  

                                                           Алил  Алили  с.р. 
 



 

 

  Слушбен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.241 

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 продолжување на важност на Урбанистичките планови и 

Урбанистичката планска документација 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продолжување на важност на Урбанистичките планови и 

Урбанистичката планска документација на Општина Маврово и Ростуше и поранешната 

Општина Маврови Анови како и Урбанистичките планови кои претходно ги има донесено 

Министерството за Транспорт и Врски донесени до денот на влегување во сила на Законот за 

Урбанистичко планирање, број:08-367/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 47-тата седница одржана на ден 27.11.2020 год. 

 

 Бр. 09 - 372/3                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                       Градоначалник                                                                                      

.                                                                                              Медат Куртовски с.р. 

157. 

Врз основа на член 36 , точка 6 од Законот за локална самоуправа  (Службен весник на 
Република Македонија бр. 05/2002), и член  25 став 1 точка 3 од Статутот на Општината 
Маврово и Ростуше службен гласник бр. 03/2015 година, а во врска со член 23 став 1 од 
Законот за урбанистичко планирање Службен весник на Република Македонија бр. 46/2020), 
Советот на Општината Маврово и Ростуше на седницата одтжана на: 27.11.2020 година  ја 
донесе следната:  

О   Д   Л   У   К   А 
За продолжување на важноста на Урбанистичките планови и Урбанистичката планска 

документација 
 

Член 1 
Урбанистичките планови и урбанистичко плански документација, која Општината Маврово и 
Ростуше, и поранешната општина Маврови Анови, како и Урбанистичките планови кои 
претходно ги има донесено Министерството за транспорт и врски а кои се донесени до денот 
на влегување на сила на Законот за урбанистичко планирање, ПРОДОЛЖУВААТ ДА ВАЖАТ 
ИСТИТЕ И ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ И КОРИСТАТ  ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА, се до 
донесување на нови Урбанистички планови. 
                                                                    

Член 2 
Одлуката се однесува на Урбанистичките планови за следните населени места/села и тоа: 
 Тресонче, Росоки, Селце, Лазарополе, Скудриње, Јанче, Ростуше, Маврови Анови, 
Леуново и Ниќифорово. 

Член 3 
Оваа одлука ќе биде објавена во службен гласник на Општина маврово и Ростуше, а ќе влезе 
во сила Осмиот ден од нејзиното објавување. 

 
Бр. 08- 367/5                                                      Совет на Општина Маврово и Ростуше 

   27.11..2020 год.                                                                 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
                                                                         Алил Алили с.р. 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год.  Бр. 12 – стр. 242 
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  ( Ирфан Јашари КП бр. 242, КО Жировница ),  број 08- 

367/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47 - мата седница одржана на 

ден: 27.11.2020  година.      

 

Бр. 09 - 372/4                                                                                    Општина Маврово и Ростуше                                                                           

30.11.2020 год.                                                                                             Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                                                Медат  Куртовски с.р. 

158. 

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 47 седница одржана на 
27.11.2020 год. донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација                                                  
 

 Член 1 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на земјиште за 
кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
Домување.  
Број на зграда 1,намена на зграда А4-3,влез 1, кат Пр, стан 1,намена на посебен дел од зграда 
Ст,внатрешна површина на посебен дел од зграда 33м м2, 
Број на зграда 1, намена на зграда А4-3,влез 1, кат Ма, стан 1, намена на посебен дел од 
зграда Ст,внатрешна површина на посебен дел од зграда 38 м2. 
Стр.243-12  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.242, КО Жировница, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.101358  на м.в. Врамништа. 

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- 367/6                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
     27.11.2020 год.                                                             П р е т с е д а т е л 

                                                                   Алил Алили  с.р. 
 



 

 

 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр. 12 – стр.243  
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  ( Коњички клуб Бистра  КП бр. 1/1, КО Галичник ),  број 

08- 367/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47 - мата седница одржана 

на ден: 27.11.2020  година.   

Бр. 09 - 372/5                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                           

30.11.2020 год.                                                             Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                   Медат  Куртовски  с.р. 

159. 

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 47 седница одржана на 

27.11.2020 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. 
Станбено Деловен простор. 
Број на зграда 1,  влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда Дп,внатрешна површина на 
посебен дел од зграда 111 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зграда Ст, внатрешна површина на 
посебен дел од зграда 26 м2 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.1/1, КО Галичник, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.348 на м.в. Стог. 

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- 367/7                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
27.11.2020 год.                                                                           П р е т с е д а т е л 

                                                                        Алил Алил  с.р. 
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160. 
Врз основа на член 22 точка 1 од Законот за локална самоуправа ( Слушбен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 15, точка 1 и член 25,  точка 42 од Статутот на  

Општина Маврово и Ростуше ( Службен гласник бр.03/2015), а во врска со член 18 став7, од 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на Република 

Македонија бр.23/11, 54/11, 155/12 ,53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217,15, 

31/16, 190/17). Советот на Општина Маврово и Ростуше на: 47 – мата седница одржана на ден: 

27.11.2020 година го донесе следното: 

М  И  С  Л  Е  Њ  Е 

 

Врз основа на Барањето Уп 1 бр. 10-214/18 од 29.08.2018 година за утврдување на правен 

статус на бесправен објект  бр.1 од локално значење со намена за домување во Стамбена куќа  

А1-1  КО  Скудриње  која се наоѓа на КП бр.128 на м.в. Рамнилас, запишано во имотен лист 

бр.232, поднесено од АЈРУЛИ НУРЕДИН од с.Скудриње бб – Советот согласно Урбанистичко 

планска документација – Општ Акт за с.Скудриње дава МИСЛЕЊЕ дека не е предвидено 

проширување ниту менување на трасата на патната инфраструктура – Локален пат а воедно  

со тоа и продолжување на постапката за утврдување правен статус на предметниот објект. 

Мислењето влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр. 08-367/8                                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 27.11.2020 год.                                                                         П р е т с е д а т е л  

                                                                                                      Алил  Алили  с.р. 

161. 

Врз основа на член 22, точка 1 од Законот за локална самоуправа ( Слушбен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 15, точка 1  и член 25, точка 42 од Статутот на  

Општина Маврово и Ростуше ( Службен гласник бр.03/2015), а во врска со член 18 став 7, од 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на Република 

Македонија бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14. 124/15, 129/15, 217/15, 

31/16, 190,17). Советот на Општина Маврово и Ростуше на: 47 – мата седница одржана на ден: 

27.11.2020 година го донесе следното: 

М  И  С  Л  Е  Њ  Е 

Врз основа на Барањето  бр. 09-2066/1 од 01.09.2011 година за утврдување на правен статус 

на бесправен објект  од локално значење со намена за домување во Стамбена куќа  А1  КО  

Ниќифорово  која се наоѓа на КП бр.678 на м.в. Село, запишано во имотен лист бр.855, 

поднесено  од страна на  ЖИВКОВИЌ ВУЈИЦА од Скопје – Гази Баба ул. Коце Металец бр. 2А-

26  – Советот согласно Урбанистичко планска документација – УПС за  с.Ниќифорово, дава 

МИСЛЕЊЕ дека не е предвидено проширување ниту менување на трасата на патната 

инфраструктура – Локален пат а воедно  со тоа и продолжување на постапката за утврдување 

правен статус на предметниот објект. 

Мислењето влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

    Бр. 08-367/9                                                         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

   27.11.2020 год.                                                                     П р е т с е д а т е л  

                                                                                                     Алил  Алили  с.р. 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр. 12 - стр.245 

162. 

Врз основа на член 22, точка 1 од Законот за локална самоуправа ( Слушбен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002),член 15, точка 1 и член 25,  точка 42 од Статутот на  

Општина Маврово и Ростуше ( Службен гласник бр.03/2015), а во врска со член 18 став 7, од 

Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на Република 

Македонија бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 

31/16, 190/17). Советот на Општина Маврово и Ростуше на: 47 - мата седница одржана на ден: 

27.11.2020 година го донесе следното: 

М  И  С  Л  Е  Њ  Е 

Врз основа на Барањето  бр. 09-553/1 од 29.07.2011 година за утврдување на правен статус на 

бесправен објект  од локално значење со намена за домување во Стамбена куќа  А1  КО  

Ниќифорово  која се наоѓа на КП бр.678  на м.в. Село, запишано во имотен лист бр.855 

поднесено од страна на  МИЛОШЕСКА ДАНИЦА  од Скопје-Ѓорче Петров Бул. Македонска 

Војска бр. 10/2-9 – Советот  согласно Урбанистичко планска документација – УПС за село 

Ниќифорово дава МИСЛЕЊЕ дека не е предвидено проширување ниту менување на трасата 

на патната инфраструктура а воедно  со тоа и продолжување на постапката за утврдување 

правен статус на предметниот објект. 

Мислењето влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

  Бр. 08- 367/10                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

  27.11.2020 год.                                                                       П р е т с е д а т е л  

                                                                                                     Алил  Алили  с.р. 

 

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 програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во Сопственост на Република Северна Македонија на 

Подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Усвојување на Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во Сопственост на Република Северна Македонија на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број: 08- 367/11  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 – 372/6                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                       Медат Куртовски  с.р. 

 

163. 
Врз основа на  Член 36, точка 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл. Весник  на РМ “ бр. 

5/2002), Член 25, став 1, точка 3  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен 

текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 27.11.2020 година   ја донесе следната:  

                                                                 О  Д  Л  У  К  А 
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За усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

Сопственост на Република Северна Македонија на Подрачјето на Општина Маврово и Ростуше 

за 2021 година. 

 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во Сопственост на Република Северна Македонија на 

Подрачјето на Општина Маврово и Ростуше  за 2021 година. 

 

Член  2 

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

Општина Маврово и Ростуше”.    

Бр. 08 – 367/11                                             Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

27.11.2020 г                                                                      П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                                          Aлил   Алили  с.р.     

ОПШТИНА  
МАВРОВО И РОСТУША 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2021 ГОДИНА Маврови Анови 2021 година 

  
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуптрава ( Службен весник на РМ бр. 
5/02) и член 21 од Статутот на општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше 03/2015  ) Советот на Општината ја донесе следната: 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2020 ГОДИНА 

Вовед 
▪ Општ дел 
▪ Просторен опфат и предмет на Програмата 
▪ Основи за изработка на Програмата 

o Законски основ 
o Основни плански документи 

▪ Лица вклучени во изработка на Програмата 
Глави на Програмата 

1. Цели на Програмата 
▪ Општи цели на Програмата 
▪ Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани 

по урбанистички план) 
▪ Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа 

населено место/локалитет 
▪  
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▪ Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет 

▪ Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност) 
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен 
закуп по пат на јавно надавање 
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен 
закуп по пат на јавно надавање 
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради 
давање на концесија или јавно приватно партнерство 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на 
оваа Програма 

▪ Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 
▪ Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
▪ Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 

стратегијата 
▪ Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 

стратегијата 
▪ Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
4. Динамика на реализација на Програмата 
▪ Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
▪ Пропишување на условите за надавање 
▪ Лица надлежни за реализација на Програмата 
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата 

(приходна страна на Програмата) 
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 

(расходна страна на Програмата) 
7. Преодни и завршни одредби 

                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
                                                                          П р е т с е д а т е л 
                                                                              Алил  Алили  с.р.                                                                                                                                                   

                                                                 
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 донесување на Програмата за одржување на јавна чистота на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програмата за одржување на Јавна чистота на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростјуше за 2021 година, број: 08-367/12  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/7                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски  с.р. 
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164. 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) член 15, став 1, 

точка 4 и член 25 став 1 точка 15 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 седницата одржана на  27.11.2020 

година, донесе 

   О Д Л У К А 

За донесување на програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година   

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше донесува Програма за одржување  на јавната 

чистота за 2021 година која ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 

потребните активности и начинот на нивно финансирање. 

Член 2 

Одржувањето на јавната чистота ќе го врши ЈПКД” МАВРОВО” од Маврови Анови, чиј 

оснивач е Општината. Општината може со Одлука на Советот горенаведените работи, да 

ги отстапи на извршување на правно лице, регистрирано за вршење на овие работи, 

согласно со закон. 

Член 3 

Програмата ќе се реализира со средства планирани со буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2021 година. 

Член 4 

Одлуката стапува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08- 367/12                                      Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                   

27.11.2020 год.                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                         

.                                                                              Алил    Алили  с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) член 15, став 

1, точка 4 и член 25 став 1 точка 15 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 седницата одржана на  27.11. 

2020 година, донесе: 

                                           П Р О Г Р А М А 

за одржување на јавна чистота на подрачјето на  Општина Маврово и Ростуше за 2021 

година 

I.Вовед  

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на 

вршење на потребните активности и начинот на нивно финансирање. 

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење)  на 

јавните сообраќајни површини и е во зависност од: 

− густина на населеноста 

− фрекфенција на луѓе и моторни возила 
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− степен на нечистотија 

− степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.) 

− инфраструктурните сообраќајни услови 

− делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува  
како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од: 

− Метење и миење на сите улици, како и сите други јавни површини и 
отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота; 

− Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во населените 
места на Општината; 

− Одржување на крајбрежје на Мавровското езеро 

− Одржување на паркови и зелени површини 

− Одржување на јавните површини во зимски услови 

− Одржување на споменици и спомен-обележја во населените места од 
Општината.  

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови, 

чии основач е Oпштината. 

Табела: Површини каде ќе се извршува јавната чистота 

Ред.

бр. 

Улица/локација         површина         

               (м2) 

1. Улици и плоштади во поголемите 

населени места:  

-центарот на општината – с.Ростуше,  

-центарот на нас. Маврови Анови 

(дуќани) и  

-центар на с.Маврово  

      

 

~ 1.500 м2   

~ 1.500 м2 

 

~ 4.000 м2               

2. Патеката околу Мавровското езеро ~ 3.000 м2 

   

3. Општинските пазари во Ростуше и 

с.Маврово 

 

~ 1.000 м2 

4. Спортската сала „Македонија“     ~ 3.500 

   

5. Викенд и туристичките локации       ~ 10.000 m2 

 

 

Извршувањето на работните задачи и активности во делот на одржување на 

јавна чистота ќе се врши константно (континуирано) од страна на ЈПКД „ Маврово“. 

Работните задачи во делот на одржување на јавна чистота ќе се вршат по 

потреба (во зависност од годишното време, спортските активности, манифестации и 

др.). 

 Во зимскиот период во услови на снег чистењето на локални патишта и дел од 

улиците ќе го вршат фирми кои ќе го добијат тендерот за зимско одржување на 

локални патишта и улици. Исто така ќе вршат посипување со индустриска сол и песок,  
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доколку се обезбедат услови за одржување на локалните патишта во зима – чистење 

на снег со Одлука на совет може да се определи таквите обврски да ги преземе 

Јавното комунално прептпријатие. 

Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно 

Годишниот оперативен план за зимски услови на општина Маврово и Ростуше што ќе 

биде донесен од страна на Советот на Oпштината. 

 Корисниците, односно сопствениците на отворените простори на јавните објекти 

и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се 

должни истите уредно да ги одржуваат на начин со кој не се наградува и деградира 

просторот и редовно да го отстрануваат сметот од истите. 

 Чистењето на јавните површини после јавни манифестации, собири и други 

масовни собирања ќе се врши од страна на ЈПКД „Маврово“ по претходен договор со 

организаторот на истите или дококлу нема договор должни се самите организатори да 

ги очистат површините на кои е одржана манифестацијата. 

 Потоа ќе има периодично косење на банкини и тротоари на локалните патишта 

во општината во пролетниот и летниот период, кастрење на дрворедите еднаш 

годишно. 

 Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и 

друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет 

пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на 

наносите ќе се изврши перење на улиците. 

Поставување садови за отпад и обезбедување на јавни санитарни јазли 

 За одржување на јавната чистота на јавните површини и отворени простори 

пред јавни објекти ќе се постават соодветни садови за фрлање на отпадоци и ќе се 

обезбедат јавни санитарни јазли. 

 За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти-садови, 

односно метални контејнери од 1,1 м3 и пластични садови за селектирање на отпад. 

Места за одредување на локации за депонирање на цврст градежен отпад во 

населените места на територијата на Општината се одпределени со Одлука бр.07-

136/8 од 28.03.2014 година, донесена од страна на Советот на Општина Маврово и 

Ростуше.   

II.Начин на финансирање 

 За успешно спроведување и реализација на предметната програма и за успешно 

реализирање на програмски предвидените задачи и активности се предвидува да се 

обезбедат финансиски средства во буџетот на Општината. 

 Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота ќе биде утврдена со 

Одлука на Советот на општината Маврово и Ростуше, согласно со член 24 и 25 од 

Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 

80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16). 

 За реализација на оваа Програма определни се средства во висина од 

_____________ денари, планирани со Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 

год. 
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III.Цел на Програмата 

 Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Маврово и 

Ростуше е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на ниво преку зајакната 

контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат трошоците за одржување 

на јавна чистота преку: 

• одговорност на субјектите од создавање преку постапување до одлагање на 
отпадот, 

• едукација од страна на извршителот на програмата, 

• подигање на јавна свест, 

• чести контроли од страна на надлежниот општински орган - комунални редари 

• систем за стимулација-опомени и казни. 
IV.Извршител на Програмата 

 Задолжен субјект за извршување на активности предвидени со оваа Програма е 

Општина Маврово и Ростуше и ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови. 

 Јавното претпријатие за комунални дејности „Маврово“ од Маврови Анови 

изготвува Годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, и 

населените места во општината, бројот на извршителите, ангажираната механизација, 

динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели. 

 Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено 

одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна чистота на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. 

Во случај на неквалитетно вршење на работите согласно членот 7 став 2 од 

Законот за Јавна чистота, Општината може со Одлука на Советот на Општината, 

горенаведените работи да ги отстапи на извршување на правно лице регистрирано за 

вршење на овие работи, согласно со закон.  

Правата и обврските меѓу Општината Маврово и Ростуше и Јавното 

претпријатие за комунални дејности согласно член 8 од Законот за јавна чистота се 

уредуваат со посебен Договор кој содржи:  

- вид и обем на работите (реализација на Програмата )  

- начин и рок на плаќање за извршување на работите;  

- гаранција за исполнување на обврските од договорот и друго.  

V.Надзор над извршување на Програмата 

 Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на 

општина Маврово и Ростуше за 2020 година врши надлежниот општински орган - 

одделние за инспекциски надзор.Инспекциски надзор согласно Законот за јавна 

чистота вршат комуналните редари или друго лице овластено од Градоначалникот . 

VI.Завршни одредби 

Програмата за одржување на јавна чистота за подрачјето на Општина Маврово и 

Ростуше за 2021 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

„Службен гласник на општина Маврово и Ростуше“. 

Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                Претседател 

                                                                                 Алил Алили с.р. 
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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 донесување на Програмата за активностите на Општина 

Маврово и Ростуше во областа на заштитата на животната средина во 2021 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програмата за активностите на Општина 

Маврово и Ростуше во областа на заштитата на животната средина во 2021 година, број 

367/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47 - мата седница одржана 

на ден 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 -372/8                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                      Градоначалник                                                                                      

.                                                                                            Медат Куртовски с.р. 

165. 
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 

бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) член 15, став 1, 

точка 4 и член 25 став 1 точка 15 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 седницата одржана на  27.11.2020 година, донесе: 

  

  О Д Л У К А 

За донесување на програма за активностите на Општина Маврово и Ростуше во областа 

на заштитата на животната средина во 2021 година   

Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше донесува Програма за спроведување на 

активности од областа на заштитата на животната средина на територијата  

Стр.250-12  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. 

на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година која ја дефинира стратешката  цел, 

целите на програмата, предметот на програмата и финансирањето. 

                                                                   Член 2 

Комисијата за урбанизам, Комунални дејности и Заштита на Животната средина при 

Советот на Општина Маврово и Ростуше – го следи реализирањето на предвидените 

активности во рамките на оваа Програма. 

Член 3 

Програмата ќе се реализира со средства планирани со буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2021 година. 

Член 4 

Одлуката стапува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во “Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

 Бр. 08- 367/13                                      Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                   

27.11.2020 год.                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                         

.                                                                             Алил    Алили  с.р. 
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Врз основа на член 22, став 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 

бр. 05/02) и член 25, став 1 точка 18 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл. 

гласник на Општина Маврово и Ростуше  бр.03/2015) Советот на Општина Маврово и 

Ростуше на седницата одржана на 27.11.2020 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Маврово и Ростуше во областа на заштитa на животната 

средина во 2021 година 

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ  

Програмата на Општина Маврово и Ростуше за заштита на животната средина е 

насочена кон обезбедување услови за заштита и за унапредување на животната 

средина на територијата на општина Маврово и Ростуше, заради остварување на 

правото на граѓаните на здрава животна средина. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Општа цел на Програмата на Општина Маврово и Ростуше за заштита на животната 
средина е да се формулираат и спроведат приоритетни и целисходни мерки за 
заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на 
природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење како и за ефективно и 
ефикаснo управување со ризици од поплави.  
 
Специфична приоритетна цел на Програмата на Општина Маврово и Ростуше за 
заштита на животната средина за 2021 година е да се обезбеди ефективна   заштита 
на населението и движните и недвижни добра како и животната средина во целина од 
штетното дејство на водите преку спроведување на мерки и активности за заштита и 
одбрана од поплави, заштита од ерозија и порои, одбрана од замрзнување на 
површинските водни тела, како и отстранување на последиците од таквите штетни 
дејства на водите. 
III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА  

Предмет на Програмата на Општина Маврово и Ростуше за заштита на животната 

средина за 2021 година е да се спроведат приоритените мерки и активности наведени 

во Планот за управување со ризици од поплави за горниот дел од базенот на реката 

Вардар кој е подготвен во рамки на проектот на UNDP финансиран од страна на SDC и 

SECO „Подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион“, а кои се 

однесуваат на општината Маврово и Ростуше. 

Генерална цел на Планот за управување со ризици од поплави за горниот дел од 
базенот на реката Вардар е да се подготви студија за моделирање на ризикот од 
поплави во согласност со Директивата на ЕУ за поплави и националното 
законодавство и истиот е фокусиран на генерирање мапи кои се компатибилни со 
различни ГИС платформи и кои можат да бидат искористени за предвидување 
различни сценарија на поплави, подржувајќи го притоа процесот на проценка на 
ризици од поплавите и планирањето на соодветни мерки и активности за управување 
со ризиците од поплави од страна на општините во Полошкиот плански регион. 
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Составен дел на овој план е Каталог на мерки кој е подготвен согласно со четирите 
приоритети на т.н. Сендаи Рамка на ООН за намалување на ризици од несреќи за 
периодот 2015 – 2030 г.: 
 
Приоритет 1: Разбирање на ризиците од несреќи  
Мерките се фокусирани на консолидирање на постоечки податоци, информации и 
мапирање на ризиците како и институционалните надлежности за нивно адресирање и 
развој на капацитет за управување со ризиците. 
 
Приоритет 2:  Јакнење на управувањето со ризиците 
Мерките се насочени кон подобрено институционално управување со ризиците преку 
спроведување на законска и институционална реформа. Истите се поделени во три 
категории: (1) Национално ниво, (2) Регионално ниво и (3) Локално ниво.  
 
Приоритет 3: Инвестирање во економска, социјална, културна и еколошка отпорност на 
населението кое е изложено на ризик 
Спроведувањето на овој приоритет подразбира планирање и спроведување на 
структурни и неструктурни мерки на ниво на засегнати сектори со цел да се намалат 
ризиците и да се зголеми отпорноста на населението. Истите се поделени во четири 
категории: (1) Неструктурни мерки на ниво на сливно подрачје, (2) Неструктурни мерки 
во урбано подрачје и подрачје под ризик од поплава; (3) Структурни мерки на ниво на 
сливно подрачје и (4) Структурни мерки на подрачје под ризик од поплава. 
 
Приоритет 4: Зголемување на подготвеноста за ефективен одговор на кризи преку 
обнова и реконструкција 
Мерките се фокусирани на инфраструктурата, алатките и оперативните капацитети 
поврзани со подготвеноста  за справување со несреќи, адекватен одговор, обнова, 
рехабилитација и реконструкција. Истите се поделени во три категории: (1) Регионално 
ниво, (2) Локално ниво и (3) Ниво на локална заедница. 
 
Каталогот содржи карактеристични апликативни мерки за секоја категорија на мерки од 
наведените приоритети.  
За спроведување на приоритените мерки утврдени низ партиципативен процес и со 
учество на општините и другите засегнати страни од Полошкиот регион  обезбедени се 
финасисиски средства во рамки на проектот на UNDP финансиран од страна на SDC и 
SECO „Подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион“. Услов за 
нивно користење е обезбедување на соодветна финансиска контрибуција на 
општините од Полошкиот регион. 
За обезбедување на бараната контрибуција, градоначалниците склучија спогодба за 
алоцирање на средства во предлог буџетите на општините за периодот 2019 – 2021 
година и превземаа обврска да им предложат на советите на општините  во соодветна 
програма на буџетот на општините да резервираат финансиски средства за 
спроведување на наведените мерки и активности во износ од 1 до 3 проценти од 
донесениот интегрален буџет на Oпштината за 2021 година. 
 
По прецизирањето на трошоците за секоја специфична приоритетна мерка (после 
подготовката на физибилити студии и техничката и финансиска документација а 
особено поврзано со структурните мерки) градоначалниците согласно со одредбите 
на Законот за меѓуопштинска соработка ќе предложат до советот на општината Одлука  
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за здружување на средства за нивно спроведување, а по нејзиното донесување ќе 
склучат Договор за  здружување на утврдените финансиските средства во буџетот на 
општината за тековната година. 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ  

 
Во рамки на оваа Програма предвидени се финансиски средства во вкупна вредност 
од ____________ ден. кои ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, од надоместокот за поседување на Б-
интегрирани еколошки дозволи, Дозволи за усогласување со оперативен план и од 
други такси и надоместоци.   
 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Р    ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
И 
ПРИРОДАТА 

Планирано 

 Р1   Заштита на животната средина и 
природата 

   ______ 

  464  Разни трансфери    ______ 

   464990 Други трансфери    ______ 

    Реализација на мерките од Планот за 
управување со ризици од поплави за 
горниот дел од горниот слив на реката 
Вардар 

 
   ______ 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Комисијата за Урбанизам, Комунални Дејности и Заштита на Животната Средина при 
Советот на општина Маврово и Ростуше - го следи реализирањето на предвидените 
активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и 
поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.  
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше“.   
                                                             

Советот на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                        П р е т с е д а т е л 

                                                     Алили Алил с.р 

 

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 именување на членови на Управниот одбор на заедничкото 

Јавно Претпријатие 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за именување на членови на Управниот одбор на заедничкото 

јавно претпријатие, број 08 – 367/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

47-мата седница одржана на ден 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 – 372/9                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                   Градоначалник                                                                                      

.                                                                                      Медат Куртовски  с.р. 

166. 

 
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: 27.11.2020  година, ја донесе 

следнaва: 

 

 

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

ЗАЕДНИЧКОТО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука Советите на 

општините Тетово, Гостивар, Врапчиште, 

Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, 

Јегуновце и Маврово и Ростуше ги 

именуваат  следните лица за членови на 

Управниот одбор на Заедничкото јавно 

претпријатие „Русино/Полог“: 

 

1. Гајур Изаири, по предлог на 

Советот на општина Гостивар  

2. Дритон Саити, по предлог на 

Советот на општина Гостивар  

3. Насир Хасипи, по предлог на 

Советот на општина Гостивар  

4. Сумеја Ајани, по предлог на 

Советот на општина Тетово 

5. Нимет Беќири, по предлог на 

Советот на општина Тетово 

6. Икмет Селмани, по предлог на 

Советот на општина Боговиње 

7. Хаќим Рамадани, по предлог на 

Советот на општина Брвеница 

8. Ќатип Даути, по предлог на 

Советот на општина Врапчиште 

9. Шабан Лимани, по предлог на 

Në bazë të nenit 17 nga Ligji për ndërmarrjet 

publike (Gazeta Zyrtare e RM numër 8/96;6/ 02 

; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 

138/14, 25/15, 39/16 dhe 64/18), dhe nenit 5 

nga Kontrata për rregullimin e të drejtave dhe 

detyrimeve të ndërsjella në raport me 

Ndërmarrjen e përbashkët publike 

“Rusino/Pollog”, Këshilli i Komunës së 

Mavrovo I Rostuse  në mbledhjen e mbajtur më 

: 27.11.2020  e solli këtë: 

 

 

 

VENDIM PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE 

TË KËSHILLIT DREJTUES TË 

NDËRMARRJES SË PËRBASHKËT 

PUBLIKE 

 

Neni 1 

 

Me këtë vendim Këshillat e komunave Tetovë, 

Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë, Bogovinë, 

Tearcë, Zhelinë, Jegunovcë dhe Mavrovë dhe 

Rostushë i emërojnë personat në vijim për 

anëtarë të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së 

përbashkët publike “Rusino/Pollog”: 

 

1. Gajur Izairi, me propozim të Këshillit të 

komunës së Gostivarit 

2. Driton Saiti, me propozim të Këshillit të 

komunës së Gostivarit 

3. Nasir Hasipi, me propozim të Këshillit 

të komunës së Gostivarit 

4. Symeja Ajani, me propozim të Këshillit 

të komunës së Tetovës 

5. Nimet Beqiri, me propozim të Këshillit 

të komunës së Tetovës 

6. Ikmet Selmani, me propozim të 

Këshillit të komunës së Bogovinës 

7. HaqimRamadani, me propozim të 

Këshillit të komunës së Bërvenicës 

8. QatipDauti, me propozim të Këshillit të 

komunës së Vrapçishtit 

9. ShabanLimani, me propozim të 

Këshillit të komunës së Zhelinës 



 

 

Советот на општина Желино 

10. Владо Тодоровски, по предлог на 

Советот на општина Јегуновце 

11. Реџеп Рамадани, по предлог на 

Советот на општина Маврово и  

12.  Ростуше 

13. Саледин Зеќири, по предлог на 

Советот на општина Теарце, и 

14. Фатмир Саити, по предлог на 

Советот на Полошки пларегион 

Член 2   

 

Советот на општина Маврово и Ростуше го 

именува лицето Фатмир Саити за 

Претседател на Управниот одбор на 

Заедничкото јавно претпријатие 

„Русино/Полог“. 

 

Член 3 

 

Советот на општина Маврово и Ростуше,  ги 

именува погоре наведените лица за членови 

на Управниот одбор на Заедничкото јавно 

претпријатие „Русино/Полог“ по утврдување 

дека истите ги исполнуваат условите 

предвидени со членот 17 став 2 од Законот за 

јавните претпријатија. 

 

Член 4 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во Службениот 

гласник на општината, а ќе започне да се 

применува по нејзиното донесување од 

страна на советите на сите општини 

основачи. 

  

    

 Претседател на Совет на општина 

 

                               Маврово и Ростуше 

                Алил Алили  с.р. 

10. VladoTodorovski, me propozim të 

Këshillit të komunës së Jegunovcës 

11. Rexhep Ramadani, me propozim të 

Këshillit të komunës së Mavrovës dhe 

Rostushës 

12. Saledin Zeqiri, me propozim të  

 Маврово и Ростуше 30.11.2020 

 

13. Këshillit të komunës së Tearcës, dhe 

14. FatmirSaiti, me propozim të Këshillit të 

rajonit planor të pollogut 

 

 

Neni 2 

 

Këshilli i komunës së Mavrovo i Rostuse  e 

emëron personin Fatmir Saiti për Kryetar të 

Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët 

publike “Rusino/Pollog”. 

 

 

Neni 3 

 

Këshilli i komunës sëMavrovo i Rostuse, i 

emëron personat e lartpërmendur si anëtarë të 

Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët 

publike “Rusino/Pollog” pas verifikimit se të 

njëjtit i plotësojnë kushtet e parapara në nenin 

17 paragrafi 2 nga Ligji për ndërmarrjet publike. 

 

 

Neni 4 

 

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes dhe do 

të publikohet në Gazetën zyrtare të komunës, 

ndërsa do të fillojë të zbatohet pas sjelljes së tij 

nga ana e këshillave të të gjitha komunave 

themeluese. 

 

 

 

Kryetar i Këshillit të komunës së 

 

                               Mavrovo i Rostuse                  

                                      Alil Alili 

 

Бр. 08- 367/14 

27.11.2020 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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за именување на членови на одборот за вршење на контрола на 

материјално – финансиското работење на заедничкото Јавно Претпријатие РУСИНО / ПОЛОГ 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за именување на членови на одборот за вршење на контрола на 

материјално – финансиското работење на Заедничкото Јавно Претпријатие РУСИНО / ПОЛОГ, 

број 08- 367/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница 

одржана на ден 27.11.2020 год. 
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167. 

Врз основа на член 26 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 6 од Договорот 
за регулирање на меѓусебните права и 
обврски во однос на Заедничкото јавно 
претпријатие „Русино/Полог“, Советот на 
Општина Mаврово и Ростуше на 
седницата одржана на ден: 27.11.2020 
година, ја донесе следнaва: 

 
 

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА 

ЗАЕДНИЧКОТО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
РУСИНО/ПОЛОГ 

 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Советите на 
општините Тетово, Гостивар, Врапчиште, 
Брвеница, Боговиње, Теарце, Желино, 
Јегуновце и Маврово и Ростуше ги 
именуваат следните лица за членови на 
Одборот за вршење на контрола на 
материјално-финансиско работење на 
Заедничкото јавно претпријатие 
„Русино/Полог“: 

 
15. Ангелко Јанковски, по предлог на 

Советот на општина Гостивар  

16. Ванчо Кироски, по предлог на 

Советот на општина Тетово 

17. Зулгани Абдулаху, по предлог на 

Në bazë të nenit 26 nga Ligji për 
ndërmarrjet publike (Gazeta Zyrtare e RM 
numër 8/96;6/ 02; 40/03; 49/06; 22/07; 
83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 
dhe 64/18), dhe nenit 6 nga Kontrata për 
rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të 
ndërsjella në raport me Ndërmarrjen e 
përbashkët publike “Rusino/Pollog”, Këshilli 
i Komunës së  Mavrovo i Rostuse në 
mbledhjen e mbajtur më:27.11.2020  
, e solli këtë: 
 

 
VENDIM PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE 

TË KËSHILLIT PËR KRYERJE TË 
KONTROLLIT MBI PUNËN MATERIALO-

FINANCIARE TË NDËRMARRJES SË 
PËRBASHKËT PUBLIKE 

RUSINO/POLLOG 
 
 
 
 

Neni 1 
Me këtë vendim Këshillat e komunave 
Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë, 
Bogovinë, Tearcë, Zhelinë, Jegunovcë dhe 
Mavrovë dhe Rostushë i emërojnë personat 
në vijim për anëtarë të Këshillit për kryerje 
të kontrollit mbi punën materialo-financiare 
të Ndërmarrjes së përbashkët publike 
“Rusino/Pollog”: 
 
 
 

15. Angellko Jankovski, me propozim të 

Këshillit të komunës së Gostivarit 



 

 

Советот на општина Тетово 

18. Џејлане Илјази, по предлог на 

Советот на општина Боговиње 

19. Виктор Стојановски, по предлог 

на Советот на Полошки плански 

регион. 
 

Член 2 
Советот на општина Маврово и Ростуше 
го именува лицето Виктор Стојановски за 
Претседателна Одборот за вршење на 
контрола на материјално-финансиско 
работење на Заедничкото јавно 
претпријатие „Русино/Полог“. 

Член 3 
Советотна општина Маврово и Ростуше, 
ги именува погоре наведените лица,за 
членови на Одборот за вршење на 
контрола на материјално-финансиско 
работење на Заедничкото јавно 
претпријатие  „Русино/Полог“ по 
утврдување дека истите ги исполнуваат 
условите предвидени со членот 26 став 2 
од Законот за јавните претпријатија. 
 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот н 
а донесувањето и ќе се објави 
во Службениот гласник на општината, а 
ќе започне да се применува по нејзиното 
донесување  од страна на советите на 
сите општини основачи. 
  
 
                              
Совет на Општина Маврово и Ростуше 
               П р е т с е д а т е л 
               Алил   Алили  с.р. 

16. Vanço Kiroski, me propozim të 

Këshillit të komunës së Tetovës 

17. ZulganiAbdullahu, me propozim të 

Këshillit të komunës së Tetovës 

18. Xhejlane Iljazi, me propozim të 

Këshillit të komunës së Bogovinës 

19. Viktor Stojanovski, me propozim të 

Këshillit të rajonit planor të pollogut 
 
 

Neni 2 
Këshilli i komunës së Mavrovo I Rostuse e 
emëron personin Viktor Stojanovski për 
Kryetar të Këshillit për kryerje të kontrollit 
mbi punën materialo-financiare të 
Ndërmarrjes së përbashkët publike 
“Rusino/Pollog”. 
 

Neni 3 
Këshilli i komunës së Mavrovo i Rostuse, i 
emëron personat e lartpërmendur si 
anëtarë të Këshillit për kryerje të kontrollit 
mbi punën materialo-financiare të 
Ndërmarrjes së përbashkët publike 
“Rusino/Pollog” pas verifikimit se të njëjtit i 
plotësojnë kushtet e parapara në nenin 26 
paragrafi 2 nga Ligji për ndërmarrjet 
publike. 

 
Neni 4 

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes 
dhe do të publikohet në Gazetën zyrtare të 
komunës, ndërsa do të fillojë të zbatohet 
pas sjelljes së tij nga ana e këshillave të të 
gjitha komunave themeluese. 

 
 
 

 Këshillit të komunës së Mavrovo i Rostuse 
 
                   Alil  Alili 

Бр. 08- 367/15 

27.11.2020 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 усвојување на Програмата за Улично осветлување за 

2020/2021 година на Општина Маврово и Ростуше 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Програмата за Улично осветлување за 

2020/2021 година на Општина Маврово и Ростуше, број: 08- 367/16  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/11                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

168. 

Врз основа на  Член 22, точка 4 од Законот за Локална самоуправа,  (“Сл. Весник  на РМ “ бр. 

5/2002) ,  Член 15, точка 4 и Член 25, , став 1, точка 3  од Статутот на Општина Маврово и  

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

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 27.11.2020 година   ја донесе следната: 

                                                             

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за Улично осветлување за 2020/21 година на Општина Маврово 

и Ростуше  

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за Улично Осветлување за 

2020/21 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за реализација на Програмата  ќе бидат предвидени во буџетот за 

2021 година. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”.    

 Бр. 08 – 367/16                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

27.11.2020 год.                                                                П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                                          Aлил   Алили  с.р.   

 

OПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ 

       План за реализација на програмата за улично осветлување за 2021 година 

с.РОСТУШЕ 

• Поставување на нова линија за улично осветлување во село Ростуше – 

Потребни материјали 

1. Бандери, дрвени   4 комада х 9.000 ден. = 36.000 ден.  

2. Кабел 2х16    300 метрих 32 ден       =   9.600 ден. 

3. Вандарми    10 комада х1.200 ден. = 12.000 ден. 

4. Ал-ку спојки    20 момада х 80 ден.    =   1.600 ден. 

5. Тековно одржување на системот за улично осветлување 

  

с.ПРИСОЈНИЦА 

Нова линија за улично осветлување од „дере“- центар на селото 

             Џамија-паркинг зад џамија 



 

 

1. Бандери,дрвени   4 комада х 9.000 = 45.000 ден. 
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2. Кабел 2х16    200 метри х 32    =   6.400 ден. 

3. Вандарми             10 х 1.200 ден.     = 12.000 ден. 

4. Ал-ку спојки            20 ком. х 80 ден   =  1.600 ден. 

5. Тековно одржување на системот за улично осветлување 

с. ЖИРОВНИЦА 

1.Бандери, дрвени   5комада х 9.000 ден. =  45.000 ден.  

2.Кабел 2х16    500 метрих 32 ден .      = 16.000 ден. 

3. Вандарми    20 комада х1.200 ден. =  24.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    50 комада х 80 ден.    =     4.000 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

СЕЛО АЏИЕВЦИ 

1.Бандери, дрвени   3 комада х 9.000 ден. = 27.000 ден.  

2.Кабел 2х16    160 метрих 32 ден       =   5.120 ден. 

3. Вандарми    4 комада х1.200 ден. =     4.800 ден. 

4.Ал-ку спојки    8 комада х 80 ден.    =         640 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

МАВРОВИ АНОВИ 

1.Бандери, дрвени   4 комада х 9.000 ден. = 36.000 ден.  

2.Кабел 2х16    160 метрих 32 ден       =   5.120 ден. 

3. Вандарми    8 комада х1.200 ден. =  9.600 ден. 

4.Ал-ку спојки    16 комада х 80 ден.  =   1.280 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

ТРЕБИШТЕ 

1.Бандери, дрвени   2 комада х 9.000 ден.=  18.000 ден.  

2.Кабел 2х16    200 метрих 32 ден       =  6 .400 ден. 

3. Вандарми    5 комада х1.200 ден. =   6.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    10 комада х 80 ден.    =     800 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

ВЕЛЕБРДО 

1.Бандери, дрвени   8 комада х 9.000 ден. =72.000 ден.  

2.Кабел 2х16    300 метрих 32 ден       =    9.600 ден. 

3. Вандарми    20 комада х1.200 ден. =  24.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    30 комада х 80 ден.    =     2.400 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

БИТУШЕ  

1.Бандери, дрвени    4 комада х  9.000 ден. =  36.000ден.  



 

 

2.Кабел 2х16    200 метри 32 ден       =    6.400 ден. 
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3. Вандарми    5 комада х1.200 ден. =  6.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    10 комада х 80 ден.    =    800 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

НОВО СЕЛО 

1.Бандери, дрвени   2  комада х 9.000 ден. = 18.000 ден.  

2.Кабел 2х16    120 метрих 32 ден       =   3.840 ден. 

3. Вандарми    6 комада х1.200 ден. =     7.200 ден. 

4.Ал-ку спојки    12 комада х 80 ден.    =       960 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

ВРБЈАНИ 

1.Бандери, дрвени   4  комада х 9.000 ден. = 36.000 ден.  

2.Кабел 2х16    200 метрих 32 ден       =    6.400 ден. 

3. Вандарми    8 комада х1.200 ден. =  9.600 ден. 

4.Ал-ку спојки    16 комада х 80 ден.    =    1.280 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 ВРБЕН 

1.Бандери, дрвени   4  комада х 9.000 ден. =  36.000 ден.  

2.Кабел 2х16    200 метрих 32 ден       =     7.680 ден. 

3. Вандарми    10 комада х1.200 ден. =  12.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    20 комада х 80 ден.    =     1.600 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

СРЕТКОВО 

1.Бандери, дрвени   2  комада х 9.000 ден. = 18.000 ден.  

2.Кабел 2х16    100 метрих 32 ден       =    3.200 ден. 

3. Вандарми    4 комада х1.200 ден. =     4.800 ден. 

4.Ал-ку спојки    8 комада х 80 ден.    =         640 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

ГАЛИЧНИК 

1.Бандери, дрвени   6  комада х 9.000 ден. = 54.000 ден.  

2.Кабел 2х16     360 метри х 32 ден        11.520 ден. 

3. Вандарми    14 комада х1.200 ден. = 16.800 ден. 

4.Ал-ку спојки    16 комада х 80 ден.    =    1.280 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

ЛАЗАРОПОЛЕ 

1.Бандери, дрвени   2  комада х 9.000 ден. = 18.000 ден.  

2.Кабел 2х16    80 метри х 32 ден  =         2.560 ден. 

3. Вандарми    5 комада х1.200 ден. =      6.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    16 комада х 80 ден.    =       800 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

ЈАНЧЕ 

1.Бандери, дрвени       



 

 

2.Кабел 2х16    200 метри х 32 ден  =       6.400 ден. 
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3. Вандарми    7 комада х1.200 ден. =    8.400 ден. 

4.Ал-ку спојки    14 комада х 80 ден.    =     1.120 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

СКУДРИЊЕ 

Нова линија за улично осветлување на место викано Падина 

1.Бандери, дрвени   5  комада х 9.000 ден. =  45.000 ден.  

2.Кабел 2х16    200 метри х 32 ден  =         6.400 ден. 

3. Вандарми    10 комада х1.200 ден. =   12.000 ден. 

4.Ал-ку спојки    20 комада х 80 ден.    =      1.600 ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

                                                                   П р е т с е д а т е л 

                                                                        Алил Алили  

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

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

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

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на Програмата за финансирање на активности од 

областа на културата и спортот за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Програмата за финансирањсе на активности од 

областа на културата и спортот за 2021 година, број 08 -367/17 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/12                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

169. 

          Врз основа на  Член 22, точка 5 и 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на 

Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15, точка 5 и 6 и Член 25, , став 1, точка 3  од 

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

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 27.11.2020 година   ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за финансирање на активности од областа на културата и 

спортот за 2021 година 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за финансирање активности од 

областа на културата  и спортот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. 

                                                                      Член  2 

Финансиските средства  за спроведување на Програмата ќе бидат предвидени во буџетот за 

2021 година. 

                                                                       Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”.    
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Бр.08- 367/17                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

27.11.2020 год.                                                               П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                                         Aлил   Алили  с.р.  

 

 До: Совет на Општина Маврово и Ростуше 

Предлагач: Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше 

Г-дин.Медат Куртовски 

Изготвувач: Одделение за нормативно-правни  

работи и јавни дејности                                                                    

 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И СПОРТОТ 

ЗА 2021 ГОДИНА 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

- Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната 

самоуправа во областа на културата утврдени со Законот за локална самуправа, 

Законот за култура и други сродни закони и подзаконски акти, како и поединечни 

одлуки од Советот на општината; 

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство 

на Долнореканскиот, Горнореканскиот, Мавровскиот и Мијачкиот регион; 

- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Маврово и 

Ростуше; 

- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на 

културата, 

- Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-

рекреативниот живот во општината; 

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 

граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот; 

 

II. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

- Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се 

следните активности по области: 

 

1. КУЛТУРА 

 

Ред. 

Бр. 
Опис на настанот 

Планиран период 

на реализација 

Износ на 

средства 

1.1 

Организација и финансирање на 

прослава по повод “4-ти Мај – Денот на 

Општина Маврово и Ростуше“ 

Мај, 2021 год. 90.000,оо ден. 

1.2 
Организација и одржување на 

културно-уметнички настан “Избор на 

 

Јули, 2021 год. 
100.000,оо ден. 



 

 

најдобра Мавровско-Реканска пита“ 

1.3 

Финансиско учество во реализација на 

традиционален културно-уметнички 

настан “Галичка свадба 2021“ 

Јули, 2021 год. 60.000,оо ден. 

1.4 

Финансиско учество во реализација на 

традиционален културно-уметнички 

настан “Прослава на 2-ри август -

Илинден“ во с.Битуше 

Август, 2021 год. 20.000.оо ден. 

1.5 

Финансиско учество во реализација на 

традиционален настан “Денот на 

Скудриње“  

Август, 2021 год., 60.000,оо ден. 

1.6 

Трансфер на финансиски средства до 

Здруженија на граѓани за реализација 

на разни културно-уметнички настани 

Тековно  120.000,оо ден. 

1.7 

Финанска помош при реконструкција на 

верски објекти  

(5 објекти х 30.000,оо ден.) 

Тековно  150.000,оо ден. 

 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА 

ПРОГРМАТА 

/ 600.000,оо ден. 

2. СПОРТ  

 

Ред. 

Бр. 
Опис на настанот 

Планиран период 

на реализација 

Износ на 

средства 

2.1 
 
Трансфер до спортски клубови  
 

Тековно   

2.2 
Одржување и реконструкција на 
спортски терени 

Тековно  

 
ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА 
ПРОГРМАТА 

/  

 

III. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА  

Средствата од областа Култура, точката 1 ќе се реализираат преку соодветните 

организациони единици во локалната самоуправа (Одделението за општи работи), а во 

согласност со позитивните законски прописи, особено почитувајќи ги правилата за 

финансиско и сметководствено работење и Законот за јавните набавки. Настанот ќе 

биде технички спроведен од страна на вработените во одделението по план и 

динамика однапред определени. 

Средствата од областа Култура, точките 2 и 6 од табелата од претходната точка ќе 

се распределуваат преку јавен оглас објавен од страна на локалната самоуправа на кој 

може да учествуваат здруженија на граѓани со регистрирано седиште во Општина 

Маврово и Ростуше, a за изборот ќе одлчува Комисијата за општествени дејности при 

Советот на општината. 
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Здруженијата на граѓани кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма 

потребно е после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен 

извештај до Советот на општината. 

Средствата од областа на Културата, точките 3, 4 и 5 ќе бидат со соодветен акт на 

Советот доделени до лицата овластени за спроведување на настаните, односно до 

здруженијата кои имаат право од индустриска сопственост да го организираат 

културниот  

Средствата од областа на спортот ќе се доделат врз основа на објавен јавен повик 

за доделување на финансиски средства на спортски клубови на кои право на учество 

ќе имаат спортските клубови со седиште и делување на територијата на општината. 

Спортските клубови кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма потребно е 

после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен извештај до 

Советот на општината. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа Програма. 

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа 

Програма и го следи нејзиното спроведување. 

Комисијата за култура на Советот на Општина Маврово и Ростуше дава 

иницијативи и мислења во врска со оваа Програма. 

Пристигнатите барање после јавен оглас и барањата од невладините 

организации за финансирање на проекти ги разгледува комисијата за култура и дава 

предлог за финансирање. 

По редлог на комисија градоначалникот донесува решение за финансирање на 

наведениот порект – програма, а тие да се во склоп на ова програма 

За утврдената годишна програма и за финансиските средства за нејзина 

реализација, Општина Маврово и Ростуше и носителите на проектите - корисници на 

средства од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година склучуваат 

договори. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

с.Ростуше,       СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

27.11.2020 год.           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бр.08-367/17                                         АЛИЛ АЛИЛИ с.р. 

     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 донесување на Програма за социјална, детска и здраствена 

заштита за 2021 година 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за социјална, детска и здраствена 

заштита за 2021 година, број 08-367/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на 47-мата седница одржана на ден 27.11.2020 година. 

   Бр. 09-372/13                                                       Општина Маврово Ростуше                                               

.  30.11.2020 год                                                                Градоначалник                                                                     

.                                                                                       Медат Куртовски  с.р. 

170. 

          Врз основа на  Член 22, точка 7 и 9 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на 

Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15,точка 7 и 9  и Член 25, , став 1, точка 3  од 

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

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 27.11.2020 година   ја донесе следната:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2021 година 

 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2021 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување  на Програмата  ќе бидат предвидени во буџетот за 

2021 година. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”.   

 

Бр. 08-367/18                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

27.11.2020 год.                                                                 П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                                           Aлил   Алили   с.р.      

 

До: Совет на Општина Маврово и Ростуше 

Предлагач: Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше 

Г-дин.Медат Куртовски 

Изготвувач: Одделение за нормативно-правни  

работи и јавни дејности                           

 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  

ЗА СОЦИЈАЛНА, ДЕТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА НЕЈЗИНО ДОНЕСУВАЊЕ 

- Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната 

самоуправа во областа на социјалната, детската и здравствената заштита утврдени 

со Законот за локална самуправа, Законот за социјална заштита, Законот за 

заштита на децата и Закон за здравствена заштита и други сродни закони и 

подзаконски акти, како и поединечни одлуки од Советот на општината; 
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➢ Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и 

надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 

добросостојбата на граѓаните, со цел: 

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните, 

спречување на социјалната исклученост, 

- подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и 

- зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и 

продуктивен живот, 

- почитување на родовата рамноправност при реализација на истата. 

➢ Согласно Законот за социјална заштита (“Службен весник на РМ, бр.104/2019 и 

146/2019) за остварување на дејноста на социјалната заштита, општината, градот 

Скопје и општините во градот Скопје, развиваат локални мерки и активности за 

социјална заштита согласно со овој закон: 

- обезбедуваат спроведување на социјалната заштита согласно со овој закон, 

- донесува одлуки за утврдување и на други права и социјални услуги во областа 

на социјалната заштита, права и услуги во поголем обем од обемот на правата и 

услугите утврдени со овој закон и поповолни услови за нивно остварување, како 

и обезбедуваат средства за нивна имплементација, 

- основаат јавни установи за социјална заштита согласно со овој закон, 

- формираат Совет за социјална заштита на општината, градот Скопје и 

општините на градот Скопје за подрачјето на општината, градот Скопје и 

општините во градот Скопје, 

- формираат Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање 

и развој на мрежата на социјални услуги на планскиот регион, 

- донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита, 

- донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на 

социјалната заштита (во натамошниот текст: годишна програма за социјална 

заштита), во која предвидуваат активности и средства за реализација на истите. 

Годишните програми за социјална заштита се изготвуваат врз основа на 

социјалниот план на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, а 

во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита и 

истите пред донесување се доставуваат до Министерството на мислење, 

- усвојуваат завршен извештај за реализирани активности во социјалната заштита 

согласно предвидената годишна програма и ги доставуваат до Министерството 

заради информирање, 

- даваат финансиски средства за вршење работи од социјална заштита на 

здруженија, други правни и физички лица и склучуваат управни договори 

согласно со овој закон и 

- врши други работи поврзани со социјална заштита согласно со овој закон. 
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- Согласно Законот за заштита на детето - Во обезбедувањето на заштитата на 

детето и неговите права утврдени со закон се вклучени: родителите, семејството, 

старателите на детето и згрижувачкото семејство, како и од установите за деца, 

образовните, социјалните, здравствените и културните институции и поединци, 

државни институции и институции на единиците на локалната самоуправа, 

организации и други физички и правни лица чии активности се поврзани со давање 

поддршка и помош на децата. 

➢ Средства од буџетот на општината, буџетите на општините во градот Скопје и 

буџетот на градот Скопје за финансирање на заштитата на децата се 

обезбедуваат врз основа на развојната програма за заштита на децата на 

општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје во постапка утврдена 

со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со овој 

закон. 

V. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

- Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се 

следните активности по области: 

 

РЕД. 

БР. 
ВИД НА ЗАШТИТА/ПРАВО 

 
ОБЛАСТ 

ПЛАНИРАН 

ПЕРИОД НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ИЗНОС НА 

СРЕДСТВА 

1. Еднократна парична помош за 

лица во социјален ризик 

 
Социјална 

заштита Тековно  100.000,оо ден. 

2. 

Еднократна парична помош за 

лица со здравствени 

проблеми – средства за 

лечење 

 
Здравствена 

заштита Тековно 550.000,oo ден. 

3. Поддршка на самохрани 

родители 

 
Социјална 

заштита Тековно 60.000,оо ден. 

4. 
Набавка на социјални пакети 
за ранливи категории  на 
семејства 

Социјална 
заштита 

Мај,  
2021 год. 60.000,оо ден. 

5. 
Еднократна парична помош за 

новороденчиња 
 

Детска заштита Тековно 175.000,оо ден. 

6. 
Новогодишни пакетчиња за 
деца од основно образование Детска заштита 

Декември,  
2021 год. 100.000,оо ден. 

7. 
Финансирање/Кофинансирање 
на проект за родова 
рамноправност 

Социјална 
заштита Тековно 60.000,оо ден. 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА ВО 

РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА / / 1.105.000,оо ден. 

 

VI. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА  

Средствата од областите социјалната и здравствената заштита ќе се реализираат 

тековно - во текот на целата 2021 година, врз основа на претходно поднесено барање  
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од страна на лицето во социјален ризик, односно лицето кое има потреба од 

средства за лекување со приложена уредна документација и тоа: 

- За лицата во социјален ризик потребно е покрај барање да достават и: 

фотокопие од Решение дека се корисници на некое од правата во социјална 

заштита издадена од соодветна институција, потврда дека не се во работен 

однос или друга придружна документација со која ќе ја докажат состојбата на 

социјален ризик. 

- Лицата кои имаат потреба од средства за лекување, треба е да достават 

медицинска документација со дијагноза од која ќе може да се утврди потребата 

од средствата. 

Средствата од областа на социјалната и здравствената заштита се доделуваат во 

постапка согласно Одлуката за извршување на Буџетот на општината, односно до 

10.000,оо денари со акт на Градоначалникот, а над 10.000,оо денари со Одлука на 

Советот на општината, по претходно дадено мислење од страна на соодветните 

комисии при Советот. 

Средствата од областа на детската заштита – еднократна парична помош за 

новороденчиња се доделуваат во постапка согласно Одлуката за извршување на 

Буџетот на општината, Законот за општа управна постапка и Правилникот за условите, 

критериумите и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за 

новороденче, како и формата и содржината на обрасците и потребната документација 

за остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше донесен од страна на 

Советот на општината, со претходно поднесено барање и прилози кон барањето 

согласно претходно наведениот Правилник. Додека реализацијата на средствата за 

набавка на пакетчиња за деца ќе се изврши согласно Законот за јавните набавки. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа Програма. 

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа 

Програма и го следи нејзиното спроведување. 

Соодветните комисии и помошни тела на Советот на Општина Маврово и 

Ростуше даваат иницијативи и мислења во врска со оваа Програма. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

с.Ростуше,       СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

27.11.2020 год.           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бр.08-367/18                           АЛИЛ АЛИЛИ с.р. 

                                                                                    

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: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за добивање согласност од Владата на Република Северна 

Македонија за реализирање на он лајн настава во Централното Основно Училиште “Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови и интернатот за учебната 2020/2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за добивање согласност од Владата на Република Северна 

Македонија за реализирање на он лајн настава во Централното Основно училиште “Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови и интернатот за учебната 2020/2021 година. Број: 08-367/19 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата седница одржана на ден: 

27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/14                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р.                                                                                            

171. 

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 47 седница  одржана на ден: 27.11.2020 година ја донесе следната: 

 
О Д ЛУ К А 

за  добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на он 
лајн настава  во  Централното Основно  училиште “Денче Дејаноски” од Маврови Анови  и 

интернатот за учебната 2020/2021 година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше го прифати барањето односно дава согласност на 
барањата за одржување на он лајн настава  во Централното Основно Училиште “Денче 
Дејаноски”  и интернатот во учебната 2020/2021 година. 
ПОУ с.Врбен, с.Маврово, с.Дуф и с.Нистрово ќе продолжат со физичко присуство поради 
малиот број на ученици.  

Член 2 
 

Советот на Општина Маврово и Ростуше како основач, оваа Одлука ќе ја достави  за 
добивање Согласност за реализирање на он лајн настава во Маврови Анови а во останатите 
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 – 367/19                                                   Совет на Општина Мврово и Ростуше 

27.11.2020 год.                                                                     П р е т с е д а т е л 

                                                                                                Алил  Алили  с.р. 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.272 

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 село Сретково 

 

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

Претседателот на Месна Заедница село Сретково, број: 08 – 367/20, што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 47 – мата седница одржана на ден: 27.11.2020 година. 

 

Бр. 09- 372/15                                                Општина Маврово и Ростуше 

30.11.2020 год.                                                          Градоначалник  

                                                                                Медат Куртовски  с.р. 

172. 

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  47 - мата седница одржана на ден 

27.11.2020 година ја  донесе следната: 

  О    Д    Л    У    К    А 

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

Заедница село Сретково  

Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на новоизбраните 

членови во Советот и Преседателот на Советот на Месна Заедница село Сретково – ЛАЗО 

ГРУЕСКИ,   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. 08-367/20.               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 27.11.2020 год.                       П р е т с е д а т е л 

                                          Алил  Алили с.р. 

 

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 набавка на Kонцентратор за кислород од 10 литри и 

скафандери за потребите на ЈЗУ Здраствен дом Д-р “Русе Бошкоски” с.Ростуше 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.273 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на Концентратор за кислород од 10 литри и 

скафандери за потребите на ЈЗУ Здраствен дом Д-р “Русе Бошкоски” с.Ростуше. Број:  08-

367/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на:  47 - мата седница одржана 

на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 -372/16                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски  с.р. 

173. 

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 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  27.11.2020   година, ја донесе 

следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За набавка на  Концентратор  за кослород од 10 литри и скафандери за потребите на ЈЗУ 

Здраствен дом “Д-Р Русе Бошкоски”  с. Ростуше 

Член 1 

 Се одобрува набавка на Концентратор за кислород од 10 литри и скафандери  за 

потребите на  ЈЗУ Здраствен дом “Д-р Русе Бошкоски” од село Ростуше. 

Член  2 

 Концентраторот за кислород се набавува како хитна и неопходна потреба на ЈЗУ 

Здраствен дом “Д-р  Русе Бошкоски” од село Ростуше за потребите на граѓаните кои ги 

користат услугите на истата. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2020 година.   

                                                                        Член 3                                                                                                                                           

Одлуката влегува во сила со денот на  донесувањет а ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник 

на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 

Бр. 08-367/21                                              Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

27.11.2020 год.                                    П р е т с е д а т е л 

                          Алил Алили с.р. 

 

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 недвижна ствар на времено користење 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на недвижна ствар на времено користење,  број: 

08-367/22 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана 

на ден: 27.11.2020  година. 

 Бр. 09- 372/17                                                         Општина Маврово и Ростуше                                               

30.11.2020 год.                                                                     Градоначалник           

                                                                                           Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                        



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.274 

174. 

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:  27.11.2020 година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За доделување на недвижна ствар на времено користење 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше на Здружението на граѓани - 

Здружение за развој на село Тресонче -  “БРЗОВЕЦ“  со ЕМБС 6447090, му доделува на 

времено користење недвижна ствар - објект кој се наоѓа во с.Тресонче, на КП бр.343 и 342/4, 

Општина Маврово и Ростуше, сопственост на општината со следните карактеристики и тоа: 

− Б4-6 други деловни простории со површина од 30 м2, м.в. Лениште, Влез 1, Кат - Пр, КП 

бр.343, ИЛ 212, КО Тресонче, 

− Б4-6 други деловни простории со површина од 7 м2, м.в. Лениште, Влез 1, Кат - Пр, КП 

бр.343, ИЛ 212, КО Тресонче, 

− Б4-6 други деловни простории со површина од 40 м2, м.в. Лениште, Влез 1, Кат - К1, КП 

бр.343, ИЛ 212, КО Тресонче, 

− Б4-6 други деловни простории со површина од 7 м2, м.в. Лениште, Влез 1, Кат - К1, КП 

бр.343, ИЛ 212, КО Тресонче, 

− Б4-6 други деловни простории со површина од 3 м2, м.в. Лениште, Влез 1, Кат - К1, КП 

бр.343, ИЛ 212, КО Тресонче 

Член  2 

 Недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука му се доделува на здружението на 

времено користење за период од: 10  години, без надомест. 

Член 3 

Тековното одржување на недвижната ствар - објект предмет на оваа Одлука е на товар 

на ЗГ “Брзовец“ од Скопје. 

Член 4 

 Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши помеѓу 

Општина Маврово и Ростуше и ЗГ “Брзовец“, во рок од 7 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа Одлука, за што ќе се состави Записник за примопредавање. 

Член 5 

 Правото на користење може да биде одземено во секое време со Одлука од страна на 

Советот на Општина Маврово и Ростуше. 

Член  6 

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

Службен гласник на општина Маврово и Ростуше.                                                                    

 
   Бр.08-367/22                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
   27.11.2020 год.                                                         П р е т с е д а т е л  
                                                                                         Алил Алили  с.р. 
 

 



 

 

 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.275 

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 разрешување и именување на член од училишниот одбор во 

Средното Општинско Училиште “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за разрешување и именување на член од училишниот одбор во 

Среднотго Општинско Училиште “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше,  број: 08-367/23 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 

27.11.2020  година. 

 Бр. 09- 372/18                                                          Општина Маврово и Ростуше 

30.11.2020 год.                                                                   Градоначалник 

                                                                                        Медат  Куртовски  с.р.   

175.   

    Врз основа  на член 37, став 1 и 2 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на РМ 

бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше објавен во  Службен гласник  на Општина Маврово и Ростуше,  пречистен текст 

бр.03/2015 година.  

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден  27.11.2020 

година ја донесе следната:  

                                                       О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување  и именување  на член во Училишниот одбор во Средното Општинско 

Училиште “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше 

Член  1 

 Со оваа Одлука се разрешува членот во Училишниот одбор во Средното Општинско училиште 

Маврово – Ростуше од с. Ростуше – Адем Фејзули а се именува ЕЛВИР БЕЌИРИ од с. Ростуше. 

Член  3 

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

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

 

Бр. 08-367/23         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

27.11.2020 г.       П р е т с е д а т е л 

                     Алил Алили  с.р. 

 

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 субвенционирање на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.276 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за субвенционирање на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови, 

број: 08-367/24 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата седница 

одржана на ден: 2711.2020 год. 

 Бр. 09 -372/19                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

176. 

            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 и 42 од Статутот на Општина 

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

Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата седница одржана на ден: 27.11.2020 

година ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За субвенционирање на ЈПКД “МАВРОВО” – Маврови Анови 

Член 1 

 

Со оваа Одлука се врши одобрување неповратни финансиски средства како субвенција во 

износ од: 600.000,оо  денари на ЈПКД  “МАВРОВО” од Маврови Анови а чиј оснивач е Општина 

Маврово и Ростуше. 

Член 2 

Одобрените средства ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2020 година а 

предвидени со Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2020 година , Бр. 08-342/10 од 30.10.2020 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 усвојување. 

 

  Бр. 08-367/24                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 

   27.11.2020 го                                                               П р е т с е д а т е л 

                                                                                          Алил   Алили с.р. 

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 Јакупи Пата 

од село Скудриње 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Јакупи Пата од 

село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше, број: 08- 367/25 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год.                                   

 Бр.09-372/20                                                       Општина Маврово и Ростуше  

 30.11.2020                                                                          Градоначалник  

                                                                                             Медат Куртоски  с.р.   

 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.277 

177.   

 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  27.11.2020    година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Јакупи Пата од село Скудриње 

Член 1 

 На Јакупи Пата од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

парична помош во нето износ од  35.000,оо денари за покривање на трошоци за лекување. Врз 

основа  на поднесено барање од 24.11.2020 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 со број: 270-7000633227.13 која се води во ХАЛКБАНК.   

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-367/25                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                           Алил  Алили   с.р. 

 

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 Малинка 

Трпкоска од село Битуше 

 

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

Трпкоска од село Битуше – Општина Маврово и Ростуше, број: 08-367/26 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47 - мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

Стр,267-12  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/21                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

178. 

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  27.11.2020    година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.278 

За доделување на парична помош за лекување на Малинка Трпкоска од село Битуше 

Член 1 

 На Малинка Трпкоска од село Битуше – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

парична помош во нето износ од  25.000,оо денари за покривање на трошоци за лекување. Врз 

основа  на поднесено барање од 18.11.2020 година  и медицинска документација од страна на 

сопругот Анде Трпкоски. 

            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 Трпкоски Анде   со број: 200001386775721 која се води во Стопанска Банка  АД 

Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-367/26                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                                                  Алил  Алили   с.р. 

 

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 Месна Заедница 

село Велебрдо 

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

Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше, број:08- 367/27 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/22                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

179. 

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:  27.11.2020   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Велебрдо 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 10.200,oo денари за покривање 

на трошоци за регистрирање на Здружение на Граѓани  Месна заедница село Велебрдо – 

Општина Маврово и Ростуше.  

Член 2 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.279 

Средствата  од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2020 

година врз основа на поднесено барање од 16.11.2020 година – на сметка на Здружението која 

се води во ХАЛКБАНК со број  270-0746771001.48   

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. 08-367/27                                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

27.11.2020 год.                                П р е т с е д а т е л 

                         Алил Алили  с.р. 

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 Абдули 

Шабан од село Скудриње 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Абдули Шабан 

од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше, број: 08- 367/28 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/23                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

180. 

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  27.11.2020    година, ја донесе 

следната: 

                                                   О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Абдули Шабан од село Скудриње 

Член 1 

 На Абдули Шабан од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во нето износ од  15.000,оо денари за покривање на трошоци за лекување. Врз 

основа  на поднесено барање од 18.11.2020 година .                             

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 подносителот на барањето 

која се води во ТТК Банка АД Скопје со броj: 290500013340145  

                                                                        Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Стр.270-12  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. 

Бр. 08-367/28                    Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                                           П р е т с е д а т е л 

                         Алил  Алили   с.р. 

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.280 

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 спонзорство за Итна 

Медицинска помош село Лабуништа 

 

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

медицинска помош село Лабуништа, број: 08-367/29 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 47-мата седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/24                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

181. 

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  27.11.2020   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на СЛУЖБАТА ЗА ИТНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОШ село Лабуништа 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето  износ од 40.000,оо денари на Службата 

за итна медицинска помош од село Лабуништа. За набавка на заштитна опрема за Персоналот 

на Итната  медицинска помош која функционира во рамките на Амбулантата во село 

Лабуништа.       

Член  2 

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

доставено барање од 24.11.2020 година а ќе бидат исплатени од Буџетот на општината за 

2020 година. Врз основа на доставена фактура за набавка на заштитната опрема.  

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. 08-367/29                            Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                          П р е т с е д а т е л 

                             Алил  Алили с.р.  

 

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 

 



 

 

 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.281 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош на Омер Адеми од село 

Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Омер Адеми од село 

Ростуше, број: 08-367/30 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата 

седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 - 372/25                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                          Медат Куртовски  с.р. 

182. 

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: 27.11.2020   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на Омер Адеми  од село Ростуше 

Член 1 

На Омер АДЕМИ  од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува   парична 

помош во  нето износ од: 15.000,оо  денари за покривање на трошоци како социјално загрозено 

семејство. 

  Член  2 

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

18.11.2020 година. 

 Средствата од Член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 

2020 година на трансакциона сметка на  подносителот на барањето која  се води во ТТК 

БАНКА со број: 49-ОО1-0458141.8  

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.08-367/30                            Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

27.11.2020 год.                                  П р е т с е д а т е л 

                   Алил  Алили  с.р.  

 

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 Мугнија Фејзулоски од 

село Требиште 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Мугнија Фејзулоски 0д село 

Требиште. Број: 08-367/31 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата 

седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

  

 



 

 

  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год. Бр.12 – стр.282 

Бр. 09 - 372/26                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 

183. 

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, Стр.273-12  Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше  30.11.2020 год.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  27.11.2020   година, ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на Мугнија Фејзулоски од село Требиште 

Член 1 

На  Мугнија Фејзулоски  од село Требиште – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува   

парична помош во нето износ од: 10.000,оо  денари за покривање на трошоци како социјално 

загрозено семејство. 

Член  2 

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

18.11.2020 година. 

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

2020 година на трансакциона сметка на  подносителот на барањето, која се води во Стопанска  

Банка АД Скопје – со број:  2005973473025.  

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.08-367/31                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

27.11.2020 год.                          П р е т с е д а т е л 

                   Алил  Алили  с.р. 

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 Мухамед Бејта од село 

Дуф 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Мухамед Бејта од село Дуф, 

број: 08-367/32 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата седница 

одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 -372/27                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 
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184. 

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  27.11.2020    година, ја донесе 

следната: 

                                                    О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Мухамед Бејта од село Дуф 

Член 1 

 На Мухамед Бејта од село Дуф – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  парична 

помош во нето износ од  31.000,оо денари за покривање на трошоци за лекување. Врз основа  

на поднесено барање од 25.11.2020 година  и медицинска документација од страна на 

неговиот татко Музафер Бејта. 

            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 неговиот татко подносител на барањето. 

На сметка која се води во Стопанска Банка АД Скопје  со број: 200001931734428.  

                                                                            Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-367/32                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                                 П р е т с е д а т е л 

                                      Алил  Алили  с.р. 

 

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 Еипи Елвије од село 

Нистрово 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош на Еипи Елвије од село 

Нистрово, број: 08-367/33 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 47-мата 

седница одржана на ден: 27.11.2020 год. 

 Бр. 09 -372/28                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски  с.р. 
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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  27.11.2020    година, ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Eипи Елвије од село Нистрово 
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Член 1 

 На Еипи Елвије од село Нистрово – Општина Маврово и Ростуше  и се одобрува  

парична помош во нето износ од  30.000,оо денари за покривање на трошоци за лекување. Врз 

основа  на поднесено барање од 25.11.2020 година  и медицинска документација од страна на 

нејзиниот татко Еипи Фатон. 

            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 нејзиниот татко Еипи Фатон подносител 

на барањето. На сметка која се води во Стопанска Банка АД Скопје со број: 200002830036005. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”.   

Бр. 08-367/33                                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

27.11.2020 год.                                                                 П р е т с е д а т е л 

                                                                Алил  Алили  с.р. 

 

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 донесување Регионален план за управување со отпад 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување Регионален план за управување со отпад. 

Предложен од страна на Меѓуопштнскиот одбор за управување со отпад. Број: 08-367/34 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 47-мата седница одржана на ден 

27.11.2020 год. 

 Бр. 09 – 272/29                                                      Општина Маврово и Ростуше                                                                        

30.11.2020 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                              Медат Куртовски 

186.  

Врз основа на член 22 и член 36 од Законот 
за локална самоуправа (Службен Весник на 
РМ број 05/02) и членот 18-а од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на 
Република Македонија“ број 68/2004, 
71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 
146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/20) 
и Одлука за склучување на спогодба за 
здружување за воспоставување на систем за 
управување со отпад на регионално ниво 
донесена од Советот на Полошки плански 

Ne bazetenenit 22 dhenenit 36 ngaLigji 
per vetqeverisjelokale (GazetaZyrtare e 
RM numer 05/02) dhenenit 18-a ngaLigji 
per menaxhim me mbeturina 
(“GazetaZyrtare e 
RepublikëssëMaqedonisë” 
numer68/2004, 71/2004, 107/2007, 
102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 
123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 
156/15, 192/15, 39/16, 63/16dhe 
31/20)dheVendimit per 
lidhjetemarreveshjes per bashkim per 



 

 

регион на 05.02.2015 заведена под арх. 
бр.07-03/1, Советот на општина Маврово и 
Ростуше на 47 – мата седниц одржана на ден 
27.11.2020 година, ја донесе следнaва: 
 

 О Д Л У К А 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на општина Маврово 
и Ростуше  го донесува Регионалниот план  
за управување со отпад предложен од 
страна на Меѓуопштинскиот одбор за 
управување со отпад за Полошкиот регион. 
 

Член 2 
Советот на општината Маврово и Ростуше го 
донесува Регионалниот план  за управување 
со отпад за период од 10 години. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во Службениот 
гласник на општината. 
 
 
Совет на општина Маврово и Ростуше 

                    Претседател 

                   Алил Алили 

Бр. 08-367/34 

27.11.2020 г. 

 

            

       

themelimin e sistemitpërmenaxhim me 
mbeturinat ne 
nivelrajonaltemiratuarngaKëshilli I 
rajonitplanortePollogut me 05.02.2015 
terregjistruar me nr. Ark. 0-03/, 
Këshilliikomunës Mavrovo I Rostuse na 
47-mata ne seancen e mbajtur me 
27.11.2020, e sollikete: 
 

(PROPOZIM) VENDIM 
 

Neni 1 
Me ketevendimKëshilli I komunes se 
Mavrovo I Rostuse e sjell Planin 
rajonalpërmenaxhim me mbeturinat 
tepropozuarngaana e Këshillit 
nderkomunal përmenaxhim me 
mbeturinatpërrajonin e Pollogut. 
 
 

Neni 2 
Këshilli I komunës Mavrovo I Rostuse e 
sjell Planin rajonal përmenaxhim me 
mbeturinat përperiudheprej 10 viteve. 
 

Neni 3 
Kyvendimhyn ne fuqingadita e sjelljesdhe 
do tepublikohet ne 
Gazetenzyrtaretekomunës. 
 

Kryetari Këshillitte komunës 
 Mavrovo I Rostuse  

Alil Alili   
187. 

Врз основа на член 63 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на 

Република Северна Македонија” број 05/2002), Гараданачалникот на Општина Маврово и 

Ростуше на ден 16.11.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
За формирање на Комисија за проценка на штети од елементарна непогода 

1. Со ова Решение Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше формира Комисија за 
проценка на штета од елементарна непогода, земјотрес кој ја погоди Општината на ден 
11.11.2020 година, во следниот состав: 
 

- Садредин Елезоски – Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животна средина во Општина Маврово и Ростуше 

- Абдија Салиу – Советник за Изводи од урбанистички планови и одобренија за 

градење и  

- Ќирко Џуковски – Раководител на Одделение за инспекциски надзор  
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2. Задача на Комисијата е да изврши проценка на штетата која настанала од 

елемнтарната непогода земјотрес кој ја погоди општината на ден 11.11.2020 година, со 

епиоцентар во мавровскиот регион, а врз основна на поднесени барања на лица кои 

претрпиле штета од земјотресот. 

 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, ќе биде објавено во 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Број 09-358/1 

16.11.2020 год.                                                              Општина Маврово и Ростуше 

                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                  Медат Куртовски с.р.   

                                                                  

                                                                    СОДРЖИНА: 

155. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка планска 

документација....................................................................................................................... 239 

156. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од УПС за с.Ростуше....... 240 

157. Одлука за продолжување на важноста на Урбанистичките планови и Урбанистичката 

планска документација...........................................................................................................241 

158. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанист. планска 

документација..........................................................................................................................242  

159. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанист Планска 

документација..........................................................................................................................243  

160. Мислење..........................................................................................................................244       

161. Мислење..........................................................................................................................244 

162. Мислење..........................................................................................................................245 

163. Одлука за за усвојување на Програма..........................................................................245   

164. Одлука за донесување на Програма.............................................................................248. 

165. Одлука за донесување на Програма.............................................................................252 

166. Одлука за именување на членови во Управен одбор на ЗЈП.....................................256 

167. Одлука за именување на членови во  на одборот за вршење контрола во ЗЈП .....258 

168. Одлука за усвојување на Програма...............................................................................260 

169. Одлука за усвојување на Програма...............................................................................263 

170. Одлука за усвојување на Програма...............................................................................267 

171. Одлука за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за 

реализирање он лајн настава ................................................................................................271 

172. Одлука за верификација на мандат.............................................................................. .272 

173. Одлука за набавка на Концентратор за кислород........................................................ 273 

174. Одлука за доделување на недвижна ствар на времено користење ......................... .274 

175. Одлука за разрешување и именување......................................................................... .275 

176. Одлука за субвенционирање на ЈПКД Маврово – Маврови Анови........................... .276 

177. Одлука за доделување парична помош.......................…............................................ .277 

178. Одлука за доделување на парична помош................................................................. .277 

179. Одлука за одобрување на финансиски средства ....................................................... 278 

180. Одлука за доделување на парична помош.................................................................. 279   

181.Одлука за одобрување на финансиски средства за спонзорство на Службата за Итна 

МЕДИЦИНСКА Помош од село Лабуништа......................................................................... 280 



 

 

182.Одлука за одобрување на парична помош на Омер Адеми од село Ростуше......... 281. 

183.Одлука за одобрување на пар. помош на Мугнија Фејзулоски од село Требиште...282 

184.Одлука за доделување на пар. Пом. за лекување на Мухамед Бејта од село Дуф.283 

185.Одлука за доделување на парична Помош За лекување на Еипи Елвије од село 

Нистрово.................................................................................................................................283 

186.Одлука за донесување регионален план......................................................................284 

187.Решение  за  формирање  на  комисија  за  проценка  на  штети од елементарна 

непогода..................................................................................................................................285 

 

 

 

 

 

 

Одделение за нормативно-правни работи и јавни дејности 

 
                с.Ростуше, 
                30.11.2020 год. 
 




