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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 Програма за поставување на Урбана 

опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на Програма за поставување на Урбана 

опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година, број: 08-415/3 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 - 419/1                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                            Градоначалник                                                                                      

.                                                                                 Медат Куртовски с.р. 

188. 

Врз основа на член 36, став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа / 

Сл.Весник на РМ број 05/2002/, Член 80 став 1 од Законот за градење и Член 25 став 1 

точка 11 и 16  од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник 

бр.03/2015 година. 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден:  28.12.2020   

година, ја донесе следната: 

                                                            О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Програма за поставување на Урбана опрема за потребите на Општина 

Маврово и Ростуше на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе Програмата за поставување на 

урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на територијата на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година. 

Член  2 

 Со оваа Програма се уредуваат , видовите на урбана опрема, локалитетите на кои 

се поставуваат, критериумите за определување на видот на урбаната опрема, дејностите 

кои можат да се вршат, извори на финансирање за поставување, одржување, 

дислокација и остранување на урбаната опрема, начинот и динамиката на реализација 

на програмата.  

Член  3 
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 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 - 415/3                              Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 год.                           П р е т с е д а т е л 

                                  Алил  Алили с.р.  

ПРОГРАМА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШЕ  НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2021 

ГОДИНА 
 
ВОВЕД 
 

Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
05/02), Закон за градење („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11,130/2009, 124/2010, 
18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 
226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018)Закон за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ” бр. 199/2014, 44/2015, 44/2015, 
193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/2018, 168/2018), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на 
РМ” бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016), Закон за 
комуналните дејности („Сл.весник на РМ” бр.95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015, 
31/2016 и 64/2018), Закон за комуналните такси („Сл.весник на РМ” бр.61/04, 64/05, 
92/07,123/2012, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Правилникот за формата и содржината на 
одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема, начинот на неговото 
издавање и упатство за начинот на изготвување на годишна програма за поставување 
на времени објекти и микролокациски услови, како и формата и содржината на 
одобрението за поставување на времени објекти и одобрението за поставување на 
урбана опрема („Сл.весник на РМ” бр.36/10), донесено од Министерството за транспорт и 
врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуша. 

Согласно Законот за градење, потребата за поставување на урбаната опрема ја 
утврдува Советот на општина Маврово и Ростуша. 

Врз основа на член 36од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 
РМ” бр.05/02) и член 80, став (1)од Законот за градење, а на барање на ЈУНП „Маврово“, 
Советот на Општина Маврово и Ростуша, донесе Одлука за утврдување на потреба за 
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на 
одобрение за поставување на урбана опрема. 

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои 
се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и 
отстранување. 

Оваа Програма важи за 2019 година и со истата е опфатена урбаната опрема која 
се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 1 точка 4 од 
Законот за градење во смисла на овој закон урбаната опрема претставува: „опрема за 
продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, 
телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во 
функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на 
државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, 
културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни 
санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на  
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копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, 

паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на 
општините, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се 
поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци“ 

Со Одлука на Советот на општина Маврово и Ростуше - како потреба за решавање 
на потребите на Општина Маврово и Ростуше за поставување на потребни содржини во 
рамките на Општина Маврово и Ростуше  а со цел подобрување на содржините кои ги 
нуди Општина Маврово и Ростуше и збогатување на истите се донесуваа оваа Програма 
за поставување на урбана опрема.  

Доколку се укаже потреба за други видови урбана опрема во 2019 год. – истите ќе 

бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма. 

1. Цел на Програмата 
 
Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели: 
 

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Маврово и Ростуша; 

- Дефинирање на локации за поставување на урбана опрема; 

- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната 

сре- 

- дина; 

- збогатување на туристичката понуда  на општината Маврово и Ростуше 

 
2. Видови на урбана опрема 

 
Според Законот за градење урбаната опрема претставува опрема која се поставува 

на градежно изградено земјиште. 
Со оваа програма се дефинираат локации за поставување на урбана опрема : 
 
1. Поставување на маси и столици на тераси, поставени од страна на сопствениците на 

угостителски локали. 
  

 
Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со 

закон.Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се 
стекнуваатстварни права врз градежното земјиште. 
 

 
3. Критериуми за определување на видот на урбана опрема 

 
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат 
следнитекритериуми: 

- Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина 
наменета за вршење на дејноста, 

- Материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти 
категорија време и објекти. 

Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша т.е. 
за потребите на Општина Маврово и Ростуше  треба да ги задоволува основните барања 
за градбата, согласно Законот за градење  
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Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди 

непречен пристап до истата. 
Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно 

изведена,во склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, 
чисти, исправни и естетски прифатливи. 

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната 
опрема,освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат. 

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува 
користењето настанбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција 
на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува 
пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се 
намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и 
општиотизглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава 
нечистотија, недозволенабучава и лоша миризба. 

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков 
начин дабидат трајно прицврстени за подлогата, а поставување и отстранување треба 
да се одвива на брзи лесен начин и без оштетување на подлогата. 

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува 
вохигиенскиисправна состојба. 

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во 
просторот коиможат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го 
оневозможат движењето налица со хендикеп. 

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а 
особеноне зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што 
се користи. 

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, 
освенако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната 
страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или 
отежнуваат движењето напешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички. 

Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана 
опрема,изнесува 3,2 м, а за поставување на монтажно - демонтажен или типски објект од 
лесна конструкција истата треба да изнесува минимум 4,5 м. 

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандари: 
поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на 
коловозот (закошничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м 
до 2,5м од рабникот наколовозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди). 

Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, 
е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се 
исполнетиусловите од оваа Програма и условите од други прописи. 

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на 
свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и 
собирни), којаизнесува минимум 8,0 м од пресечната точка на двете регулациони линии. 

Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м во радиусот на свртувањето 
дозволено епоставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази 
проодна површина соширина од 2,5м од работ на коловозот односно од најистурениот 
елемент (дрво, комунален илирекламен објект). 

При поставување на времени објекти и урбана опрема на објекти или земјиште во 
сопоственост, минималната слободна површина изнесува 2,0 м. 

 
4. Дејности кои можат да се вршат 
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Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 1 

точка 4 од Законза градење . 
Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес 

утврден со закон. 
 

5. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема 
 

Согласно Закон за градење, урбана опрема се поставува на јавни површини кои 
претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се 
наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. 

Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината 
Маврово и Ростуша.Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за 
поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша. 

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на 
времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 
36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат 
А4. 

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште. 

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна 
Општина Маврово и Ростуша, се врши врз основа на одобрение за поставување на 
урбана опрема. 

Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на Општина Маврово 
и Ростуша. 

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот 
субјект поднесува барање до Општина Маврово и Ростуша. 

Постапката по барањето ја спроведува надлежното Одделение за урбанизам, 
комунални дејности, ЛЕР и заштита на животна средина во Општина Маврово и Ростуша. 

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено 
барање(формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација . 
 
За поставување на било што од горенаведената урбана опрема до општина Маврово и 
Ростуше потребно е да се достават следните акти: 

- Барање за одобрение за поставување на урбана опрема,  
- Извод од Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на 

Општина Маврово и Ростуша 
- Основен ревидиран проект 

 
 

6. Извори на финансирање на програмата 
 

Програмата за поставување на урбана опрема предвидена со оваа Програма на 
подрачјето на Општина Маврово и Ростуша ќе се финансира од буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2019 год. 
 
 

7. Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбана опрема 
 
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната 

опремапаѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице. 
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8. Динамика на реализација на програмата 
 
Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од создадените правни и 

техничкиуслови. 
 

9. Вршење надзор 
 

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето 
наурбаната опрема е во согласност со Законот за градење . 

 
10. Преодни и завршни одредби 

 
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша 
во соработка со Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на 
животната средина во Општината. 
Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуша за 2019 година спаѓа и графички дел, кој претставува скици на 
локалитетите каде се означени местата каде ќе биде поставена урбаната опрема и 
истите се прилог на оваа програма.  
 
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се 
донесува. 
 
Број: 08-415/3                                              Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.12.2020 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 Годишната Програма  за работа на 

Локалниот Младински Совет на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Годишната Програма за работа на 

Локалниот Младински Совет на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број: 08-

415/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 49-тата седница одржана 

на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 - 419/2                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                            Градоначалник                                                                                      

.                                                                                 Медат Куртовски с.р. 

189. 

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

Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15,точка 13 и член 25, став 1, точка 3  од 

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

година”).   
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Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 28.12.2020 година   ја донесе 

следната:  

                                                                    О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишната Програма за работа на Локалниот Младински Совет на 

Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Годишната Програма  за работа на 

Локалниот Младински Совет 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”.   

Бр. 08-415/4                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

28.12.2020 год.                                                 П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                            Aлил   Алили с.р    

                                        Годишна програма за работа на 

Локалниот младински совет на Општина Маврово и Ростуше 

За период јануари2021 –  Декeмври2021 

Програмата подразбира фокус на 9 стратешки области за работа на советот: 

- професионализација и јакнење на капацитетот на советот на млади на Општина 

Маврово и Ростуше 

- младински стандарт и информираност 

- спорт и рекреација 

- туризам 

- екологија 

- култура 

- Социјални медиуми 

- Соработка со други младински совети и организации 

- Хуманитарни акции 
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1. Професионализација и јакнење на капацитетот на Советот на млади на Општина 

Маврово и Ростуше 

1.1. Јакнење на капацитетот на младите од Општина Маврово и Ростуше 

Во насока на оваа стратешка цел на Советот на млади ќе овозможи сет обуки за 

јакнење на капацитетот на младите преку основни обуки, обуки за претприемништво и 

креирање на младински политики. 

Во текот на годината ќе се организираат настани водени од младите за прашања кои ги 

засегаат нив и другите младински организации. 

Ова ќе овозможи поблиска соработка помеѓу младите и Советот на млади, детектирање 

на  заеднички приоритети и полиња на соработка. 

Советот на млади ќе вложи напор да ги лоцира клучните проблеми со кои се соочуваат 

младите на возраст од 15 до 29 години и да изготви активности кои ќе им помогнат да ги 

надминат тие проблеми. 

2. Младински стандард и информираност 

2.1. Подигнување на нивото на младинска информираност 

        Во насока на зајакнување на младинската информираност и подобрување на 

стандардот на младите во општина Маврово и Ростуше, локалниот младински 

совет ќе работи на зголемување на достапноста на информации преку 

организирање на Инфо денови. 

2.2. Подигнување на младинскиот стандард 

        Советот на млади ќе започне со мапирање на младинските проблеми и 

согласнонивните потреби да креира активности за унапредување на нивната 

позиција. 

Советот на млади ќе ги истражи и следните политики за самовработување на 

младите и подобрување на нивната социо-економска позиција, воедно ќе се 

промовираат и сите проекти за подршка и за давање на грантови од страна на 

Владата на Република Северна Македонија, како и релевантните државни 

институции чија цел е подобрување на социо-економската позиција на младите 

која е од круцијално значење. 

2.3.Младински форуми 

Локалниот младински совет во својата годишна програма предвидува одржување 

на младински форуми кои ќе допринесат младите да се запознаат со   
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младинското учество во работата и креирањето на политиките на 

ОпштинаМаврово и Ростуше. 

Одржувањето на младинските форуми ќе се реализира преку повик на младите 

кои со своето учество ќе ги изразат своите идеи и проблеми, за кои ЛМС ќе се 

залага да пронајде решение за истите.  

Младинските форуми би се одржувале на неколку различни локации,во поголеми 

населени места и истите би се одржувале квартално. 

Овие форуми ќе допринесат младите повеќе да го зголемат младинскиот 

активизам. 

3.Спорт и рекреација 

Локалниот младински совет ќе се залага да го зголеми учеството на спортот кај 

младите со сет спортски активности за кои ние веруваме дека младите ќе го пополнат 

своето слободно време корисно и здраво. 

Во прилог се дел од активностите: 

• Детски паркови 

• Street fitness 

• Излети 

• Турнир во фудбал – Јасикоица 

• Пинг-Понг турнир 

• Турнири во шах (меѓу училиштата) 

• Планинарење и посета на планинарски дом 

• Кајакарење во Маврово 

• Прописни фудбалски и баскет игралишта 

• Набавка на соодветни реквизити/опрема за спортување во училиштата 

• После секоја втора изиграна утакмица една бесплатна (спортска сала Македонија) 

• Спортски активности: игри без граници 

4. Туризам 

Со цел зголемување и подобрување на туризмот, локалниот младински совет 

планира сет активности со кои ќе ги мотивира младите да ги зголемат интересите во 

туризмот и да придонесат во туризмот на Општина Маврово и Ростуше. 
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Во прилог се дел од активностите кои се планирани во програмата за работа на 

Локалниот Младински совет: 

Посетување на туристички места 

• Изготување на рекламни материјали 

• Презентации 

• Кампања за туризам 

5.Екологија  

Во однос на екологијата, Локалниот Младински Совет во својата програма 

предвидува работа со цел да ја зголемисвеста на граѓаните односно младите, и тоасо 

органазирање на: 

• Набавкана контењери за рециклирање 

• Набавка на канти за отпадоци 

• Одржување на еко-акции 

• Одржување на презентации за зголемување на еколошката свест 

• Кампања против загадување и фрлање на отпадоци 

• Изготвување флаери 

• Еко патроли 

Овие активности ќе бидат финансирани од буџетот предвиден во програмата на ЛМС, со 

барање на донации од приватни и јавни институции. 

6. Култура  

Локалниот младински совет исто така во својата програма за работа става точка и 

за културата. Активностите кои ги планира Локалниот Младински Совет се со цел 

обележување на културни настани и места, воедно и мотивирање и покревање на 

иницијативи за младите активно да се вклиучат во културните и традиционалните 

значајности. 

За наведената цел планирани се сет аткивности: 

• Посета на објекти од историска значајност 

• Забави 

• Кино проекции 
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• Театарски претстави 

• Драма продукција (на СОУ Маврово-Ростуше) 

• Стенд-уп настапи 

7. Социјални медиуми    

Социјалните медиуми ќе служат за поголема транспарентност, видливост, 

навремено информирање и промоција на активностите и проектите кои ќе бидат 

спроведени од Локалниот младиски совет. 

За наведената цел планирани се сет аткивности: 

• Креирање на инстаграм профил 

• Креирање на фејзбук профил 

• Креирање на веб страна. 

8. Соработка со други младински совети и организации 

Сорабатката со други младиснки совети и организации ќе доведе до зближувње и 

размена на искуства со што би придонело до надополнување на заедничките идеи и 

ставови и зголемување на капацитетите на Локалниот младински совет.  

За наведената цел планирани се сет аткивности: 

• Воспоставување на контакти со други младиски совети 

• Почести средби 

• Изготвување на заеднчки проекти 

9. Хуманитарни акции 

Локалниот младински совет ќе поттикнува повеќе хуманитарни акции за помош на 

социјално ранливите категории со цел подобрена социјална положба во општеството. 

За наведената цел планирани се сет аткивности: 

• Чести хуманитарни акции во соработка со регионалните канцеларии на Црвен 

крст 

• Хуманитарни акции за собирање на облека 

• Хуманитарни акции за собирање на храна 

• Хуманитарни акции за помош со материјални или финансиски средства 
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• Покренување на иницијатива за отварање канцеларија на Црвен крст во Општина 

Маврово и Ростуше 

10.Активности  

 

Рб. Активност Цел  Резултат Временска 

рамка  

 

1.  Инфо денови  Информирање и 

презентација на 

младите 

заподобрување 

на нивниот 

стандарт 

Навремено 

информирање 

за активностите 

поврзани со 

младите  

Тековно   

2.  Организирање 

на форуми  

Запознавање на 

младите за 

младинското 

учество  

Собирање на 

идеи, 

дефинирање на 

проблеми и 

зајакнати 

капацитети на 

младите за 

учество во 

младински 

проекти  

Квартално   

3.  Воведување на 

Erasmus + 

Меѓународна 

размена на 

ученици од 

средното 

училиште 

Стекнување 

нови знаења, 

поголемо 

искуство  

Втора 

половина 

од 2021 

 

4.  Спорт и 

рекреаија 

Активирање на 

младите за 

водење на здрав 

живот  

Здраво тело, 

здрав дух  

Тековно   

5.  Екологија Чиста и здрава 

околина 

Зголемена 

еколошка свет  

Тековно   

6.  Култура Запознавање на 

младите со 

Поголема 

информираност 

тековно  



 

 

културните 

обичаи 

за сите 

културни 

активности во 

Општината  

7.  Социјални 

медиуми 

Транспарентност 

на ЛМС  

Тековно 

информирање 

на младите за 

нашите 

активности  

 

Тековно 

 

8.  Соработка со 

други 

младински 

совети и 

организации  

Збилужување и 

размена на 

искуства 

Надополнување 

на заедничките 

идеи и ставови 

и зголемување 

на капацитетите 

на ЛМС  

Тековно   

9.  Хуманитарни 

акции 

Помош на 

социјално 

ранливите 

категории  

Подобрена 

социјална 

позиција во 

општеството  

Тековно   

 

 

11. Финансирање 

Програмата ќе се финансира од средства предвидени од страна на Општина    

Маврово и Ростуше.  

Советот на млади на Општина Маврово и Ростуше за своето финансиско работење е 

одговорно пре Градоначалникот и Советот на Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата наменети за подршка на младите и Советот на млади на Општина Маврово и 

Ростуше се наменети исклучиво за подршка на целта за која е основан Советот на млади 

на Општина Маврово и Ростуше и активностите кој ги реализира тој согласно програмата 

за работа на Советот на млади. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Програмата за работа од Локалниот младиски совет на Општина Маврово и 

Ростуше е изработена од членовите на Локалниот младински совет на Општина  
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Маврово и Ростуше во координација со претставници на оптинската 

администрација. 

Целта на програмата е да делува во насока на реализирање на приоритетните 

цели за кои е основан Локанлниот младински совет на Општина Маврово и 

Ростуше. 

Програмата предвидува реализација на активности со кои се таргетира 

младинската популација на оптина Маврово и Ростуше и нејзини главни цели се: 

Професионализација и јакнење на капацитетот на Локалниот младински совет со 

цел поставување на основите за јак младински совет кој во иднина би имал 

зајакнати капацитети за раководење со процесите и подобрување на стандардите 

на младите во Општина Маврово и Ростуше како и  зајакнување на младинските 

стандарди и информираност. 

Бр. 08 - 415/4                                         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 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 Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година,  број: 05 – 

415/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше го  донесе на 49 -тата седница 

одржана на ден 28.12.2020  година. 

                                                                            Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-419/3                                                                     Градоначалник                                                                     

29.12.2020 год.                                                              Медат Куртовски с.р. 

190. 

 

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 усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 

2021 година, број:08-415/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 49-

тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 – 419/4                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                           Градоначалник                                                                                      

.                                                                                Медат Куртовски с.р. 

191.                                 

Врз основа на член 36,став 1,точка 2 Од Законот за локална самоуправа /”Службен 

весник на РМ” 5/2002/, а во согласност со член 31 од Закон за буџетите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009; 95/2010; 180/2011; 171/2012; 

192/2015 и 167/2016) и член 22, став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа, како и врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Маврово и 

Ростуше/ Сл.Гласник 06/2008 со пречистен текст и член 149, став 2 , од Деловникот за работа 

на Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на 49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 

година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А                              

За усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

           за 2021 година  

Член   1 

             Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои Буџетот за 2021    година проектиран 

на следниот начин: 

          Вкупно приходи   ……………….........189.487.000 денари 

• Даночни приходи...........    ..........32.770.000  денари 

• Неданочни приходи........... ...........2.203.433  денари 

• Капитални приходи ........... ...........1.900.000  денари 

• Приходи од дотации .......... ........96.278.000  денари 

• Приходи од трансфери ...............46.906.567  денари 

• Приходи од донации ....................9.429.000  денари 

     Вкупно расходи   ...............................204.687.000 денари 

• Од утврдени намени.................203.687.000  денари 

• Расходи од резерви..................... 1.000.000  денари                    
                Вкупни дефицит……….................-15.200.000  денари  
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     Финансирање……….................      15.200.000  денари 

               Прилив                                    17.100.000 денари 

• Домашно задолжување.........................0      денари 

• Странски заеми......................................0      денари   

• Депозит.......................................17.100.000  денари 
              Одлив                                              1.900.000      денари 

• Отплата на главница.................... 1.900.000     денари 
1. Расходи распоредени во следните подпрограми: 

Совет на општина; градоначалник; општинска администрација; урбанистичко планирање; 

поттикнување развој на туризмот; капитални трошоци на општината; изградба на 

комерцијални објекти; јавно осветлување; јавна чистота; одржување и заштита на 

локални патишта; изградба и реконструкција на локални патишта; изградба на простор за 

паркирање; изградба на систем за водоснабдување; изградба на системи за одведување 

на отпадни води; изградба на депонии за отпад; културни манифестации и творештво; 

спорт и рекреација; средно образование; основно образование; капитални расходи за 

основно образование; заштита на животната средина; родова еднаквост; паркови и 

зеленило (капитални расходи); противпожрна заштита. 

                                                                      Член  2 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделни програми и 

подпрограми ќе ги извршува градоначалникот на општината. 

Член   3 

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

гласник на Општина Маврово и Ростуше”.       

Бр. 08-415/6               Совет на Општина Маврово и Ростше 

28.12.2020 год.         П р е т с е д а т е л 

                          Aлил 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 извршување на Буџетот на Општина Мавфрово и 

Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

за 2021 година, број: 08-415/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 
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 Бр. 09 - 419/5                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                            Градоначалник                                                                                      

.                                                                                Медат Куртовски с.р. 

192. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 

209/2018 и 244/2019) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 

(“Службен гласник на Општината Маврово и Ростуше бр.03/2006, 06/2008 и 13/2010), Советот на 

Општината Маврово и Ростуше на 49-тата седница одржана на 28.12.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2021 година          

Член 1 

 Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2021 година (во понатамошниот текст 

Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 

 Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинасирачки 

активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 

Член 3 

 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги 

користат наменски, рационално и економично.                                     

 

Член 4 

 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не 

можат да преземаат обврски.  

 За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на 

средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 

Член 5 

 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите 

приливи на основниот буџет на општината. 

              Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на 

основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни 

отплати на главнина и камата на долг. 
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              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека 

се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или  реализацијата на 

приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината 

изменување и дополнување на Буџетот. 

 Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и 

дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.      

 

Член 6   

 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува 

Советот на општината.  

 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може 

да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно 

одобрување од Советот на општината. 

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не 

може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална 

година. 

              Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со 

прераспределба повеќе од 10%. 

Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; 

буџетот на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други 

приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за 

намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените 

средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на 

одобрување. 

                                                                           Член 8 

 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план 

по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал 

буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци. 

Член 9 

 Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства 

во Буџетот, согласно законските прописи.  

           - коефициент за утврдување на плата на избраното и именувано лице – Градоначалник се 

определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се 

утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за платата на избрани и 

именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00 денари.  
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           - за вработените кои имаат статус на административни службеници вредноста на бодот за 

утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за 

платите на административните службеници која ја донесува Советот. 

           - за вработени кои немаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување 

на бруто плата изнесува  50,50 денари. 

Член 10 

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои 

се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:  

 - средствата се планираат на наменската сметка - дотации (930), а се извршуваат преку 

сметката- дотации на локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни 

во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за 

одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци: ПДД-МП и МП-1, 

копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените 

по име и презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата. 

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од 

општинскиот буџет истите се должни да достават писмено известување за обезбедени финансиски 

средства од страна на градоначалникот и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои 

се финансираат од блок дотацијата  се доставува известување за обезбедени финансиски средства 

од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1. 

Член 11 

 Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се 

финасираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финасии. 

 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги 

доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација. 

            Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци 

ги доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.   

Член 12 

На членовите на Совет на Општината Маврово и Ростуше им припаѓа месечен надоместок 

за присуство на седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци. 

             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Маврово и 

Ростуше се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од просечната месечна нето плата во 

Републиката исплатена за претходната година. 

            На претседателот на Совет на Општината Маврово и Ростуше за раководењето и 

организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%. 
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            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на 

сите седници на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое 

отсуство од седниците на Советот. 

             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку 

членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку 

Советот во тековниот месец не одржал седница. 

            На членовите на Советот на Општината Маврово и Ростуше им се исплатуваат 

надоместоците за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според 

прописите кои се однесуваат на административните службеници вработени во општинската 

администрација.                            

                       

Член 13 

 Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60% 

од просечна исплатена месечна нето плата по вработен. 

 Исплатата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од Програмата – Општинска 

администрација – Е0 расходно конто 404110 – Надомест за годишен одмор на основа донесено 

Решение од Градоначалникот.                                                            

                                            

Член 14 

Надоместокот на дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевања 

изнесува 500 денари.  

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:  

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога 

сместувањето не паѓа на товар на органот на управата, 

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар 

на органот на управување. 

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не 

паѓаат  на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена. 

 Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се 

одредува и тоа:  

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако 

вкупното патување трае подолго од 12 часа и  
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- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, 

како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

Член 15 

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од 

елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на 

вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина  од 

една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен од Програма 

– Градоначалник – Д0 – расходно конто 404150 – Други надоместоци.  

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото 

семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот 

каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно 

семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените 

деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во 

висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен 

работникот, но не повеќе од 15.000 денари. 

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место 

на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација. 

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање 

во тековната година. 

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и 

комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на 

општината. 

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-

Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи). 

Член 16 

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната 

јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата 

на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката 

за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на 

општината.  

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска 

администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – 

Градоначалник на ставка 464  Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање. 

Член 17 

 Како мерка за стимулација на наталитетот на локалното население и заштитата на децата, 

општината исплаќа еднократен надомест за секое новороденче родено во текот на 2021 година 

на подрачјето на општината во нето износ од 5,000.оо денари. Надоместокот се исплаќа врз 

основа на член 6, став 3 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“, бр. 23/2013,  
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12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018 I 

198/2018). 

Средствата за оваа намена се планира да се исплаќаат од Буџетот на Општина Маврово 

и Ростуше за 2019 година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за 

новороденчиња. 

Условите, критериумите и начинот на остварување на правото од став 1 на овој член со 

Правилник го определува Советот на општината. 

Член 18 

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се 

извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација 

и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај 

кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во  

противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална 

сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 

Член 19 

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и 

тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а 

ги извршува Градоначалникот.  

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (тековна 

буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до 

износ од 10.000 денари. 

             За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај  за 

користењето на средствата од резервите. 

Член 20 

 За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2021 година 

одлучува Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше во рамки на утврдени износи во 

Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа: 

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до 

невладини организации,  

- трансфери до спортски клубови и 

- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Маврово и Ростуше . 

Член 21 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми 

ги извршува Градоначалникот на општината. 

                                                                 Член 22 
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Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети 

работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За 

обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените 

средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество 

и администрација на актите за систематизација. 

  Член 23 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во 

износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на 

товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар 

на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со 

Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.       

Член 24 

Буџетот на Општината Маврово и Ростуше се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 

Член 25 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општината Маврово и Ростуше”, а ќе се применува од 01 Јануари 2021  година.                                                                                                           

Бр. 08-415/7                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

од  28.12.2020 година                                                                        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 утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 

платите на административните службеници за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 

платите на административните службеници за 2021 година, број: 08-415/7 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 – 419/6                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                             Градоначалник                                                                                      

.                                                                                  Медат Куртовски с.р. 

193. 
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Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 11/18 и ,,Службен 

Весник на Република Северна Македонија” број 275/19 и 14/20), Советот на општина 

Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 28.12.2020 година, донесе 

               ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите 

на административните службеници за 2021 година 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година 

изнесува 81,60 денари. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 

година.                                                                                               

Бр. 08-415/8                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 

од  28.12.2020 година                                                   Претседател, 

                                                                                         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 продолжување на мандатот на член во Училишниот 

одбор во ООУ “Блаже Конески” од село Скудриње 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продолжување на мандатот на член во Училишниот одбор 

во ООУ “Блаже Конески” од село Скудриње, број: 08-415/8 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 - 419/7                                                Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                          Градоначалник                                                                                      

.                                                                                 Медат Куртовски с.р. 

194. 

 

Врз основа на член 106  од Законот за Основно образование ( Службен Весник на 

Република Македонија Бр.161/2019 ), член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа  
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(,,Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 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  28.12.2020 

година ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За продолжување на мандатот на член во Училишниот одбор во ООУ “Блаже Конески” од село 

Скудриње 

Член  1 

 Со оваа Одлука  му се продолжува мандатот на членот во Училишниот одбор во ООУ 

“Блаже Конески” од село Скудриње – Рамадани Мухамед од село Скудриње. 

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. 08-415/9         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 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 одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Скудриње 

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

село Скудриње, број: 08-415/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 – 419/8                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                      Градоначалник                                                                                      

.                                                                           Медат Куртовски с.р. 

195. 

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. 
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 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  28.12.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Скудриње 

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 

Скудриње – Општина Маврово и Ростуше.   

Член 2 

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

2021 година врз основа на поднесено барање од 22.12.2020 година – на сметка на 

Здружението кое ќе биде регистрирано.                                        

  

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. 08-415/10                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 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 Сретково 

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

село Сретково, број: 08-415/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 

49-тата седница одржана на ден 28.12.2020 год. 

 Бр. 09 – 419/9                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                            Градоначалник                                                                                      

.                                                                                  Медат Куртовски с.р. 

196. 
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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 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:  28.12.2020   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Сретково 

Член 1 

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

покривање на трошоци за регистрирање на Здружение на Граѓани  “СРЕТКОВО”  Месна 

заедница село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше.   

Член 2 

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

2021 година врз основа на поднесено барање од 22.12.2020 година – на сметка на 

Здружението на Граѓани Сретково с.Сретково Маврово и Ростуше со сметка број: 

270073903940114 која се води во Халк Банка АД Скопје. 

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. 08-415/11                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 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 финансиска помош за спонзорство на 

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

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

“МЛАДИ РЕКАНЦИ” од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше, број: 08-415/12 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 49-тата седница одржана на ден 

28.12.2020 год. 
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 Бр. 09 - 419/10                                      Општина Маврово и Ростуше                                                                        

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник                                                                                      

.                                                                                                                Медат Куртовски 

197. 

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  28.12.2020   година, ја 

донесе следната: 

                                                      О  Д  Л  У  К  А 

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

Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

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

РЕКАНЦИ” од с.Ростуше Општина Маврово и Ростуше, за одржување на подготовки и 

настапување на натпревари. 

                                                                            Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Фудбалскиот клуб “Млади Реканци”. 

Член 3                                                                                                                                                          

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општината за 2021 година на Жиро Сметка 

270074140210192  која се води во  ХАЛК БАНКА   АД Скопје. 

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. 08-415/12                                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.12.2020 год.                               П р е т с е д а т е л 

                              Алил  Алили  

198. 

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 21.12.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
За формирање на Комисии за проценка на штети од елементарна непогода 
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1. Со ова Решение Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше формира 2 
/две/ Комисии за проценка на штета од елементарна непогода, земјотрес кој ја 
погоди Општината на ден 11.11.2020 година, во следниот состав: 

 
- Ќирко Џуковски – претседатгел 

- Mирослав Трифуновски – член 

- Дијана Трипуновска – член 

           И  

- Абдија Салиу – претседател 

- Илбер Имероски – член 

- Фадил Шабани - член  

Коориднатор на дветте комисии е Диди Џафери. 

2. Задача на Комисиите е да изврши проценка на штетата која настанала од 

елемнтарната непогода земјотрес кој ја погоди општината на ден 11.11.2020 

година, со епицентар во мавровскиот регион, а врз основна на поднесени барања 

на лица кои претрпиле штета од земјотресот во горно и долно реканскиот крај на 

Општина Маврово и Ростуше. 

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

во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше, а Решението број 09-358/2 од 

04.12.2020 година престанува да важи. 

                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                    Медат Куртовски с.р.                                        
Број 09-358/3 
21.12.2020 год. 
199. 
Врз основа на  член 29 и 30 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските 

корисници (,,Службен Весник на РМ” број 28/2003, 62/2006и 8/2009),а во врска со член 50 

став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на РM” број 

05/2002)  Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 03.12.2020 година го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За формирање на Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен 

инвентар за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше 

1. Се формира Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен 
инвентар за 2020 година на Општина Маврово и Ростуше, во следниот состав: 
Претседател: 

     1.Илбер Имероски, вработен во Општина Маврово и Ростуше 

Членови: 
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2. Рифат Рамадани, вработен во Општина Маврово и Ростуше 
3. Родион Матески, вработен во Општина Маврово и Ростуше 

 

На Комисијата за вршење на годишен попис на основни средства и ситен 

инвентар за 2020 година во Општина Маврово и Ростуше, ќе и помага Суада Мавмути, 

вработена во Одделението за финансикси прашања во Општина Маврово и Ростуше. 

Комиисјата да започне со работа веднаш, а фактичкиот попис на основните 

средства и усогласувањето на сметководсвената со фактичката состојба да го изврши 

најдоцна до 31.12.2020 година. 

2. Комсијата пописот треба да го изврши во согласност со одредбите на глава VIII од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници (,,Службен 
Весник на РМ” број 28/2003, 62/2006 и 8/2009).  
 

3. Комисијата е должна до 15.01.2021 година да го изготви Извештајот од извршениот 
попис, со примероци од пописните листи и прилози и да го достави до 
Градоначалникот на Општината и Одделението за финансиски прашања.  
 

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

Решението е достсвено до: 

- Aрхивата на Општината 
- Членовите на Комисијата 

- Одделение за финансики прашања 

 
                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
Број 09-378/1                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.12.2020 год.                                                                   Медат Куртовски с.р. 
 
 
200. 

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

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

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019) и член 50 став 1 точка 16 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник на РМ” број 05/2002), Градоначалникот 

на Општина Маврово и Ростуше на ден 18.12.2020 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 
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1. На Мехмед Иљази, вработен во Општина Маврово и Ростуше на работно место 

Одржувач на објекти, со шифра на работно место УПР 04 01 А05 001 во Одделението за 

општи работи, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговата сопруга 

Џеврије Иљази, со која живеел во заедничко семејство, а која починала на ден 28.11.2020 

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

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

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

Ростуше” број 15/2019).  

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

Маврово и Ростуше за 2020 година.  

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

О б р а з л о ж е н и е 
Со писмeн допис, до Општината се обрати Мехмед Иљази, вработен во 

Општина Маврово и Ростуше во Одделението за општи работи, да му се испати 
отпремнина за посмртни трошоци за неговата сопруга, со која живеел во семејна 
заедница, а која починала на ден 28.11.2020 година.   

Согласно член 15, став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростушeза 2020 година, 08-443/5 од 27.12.2019 година (,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” број 15/2019), е утврдено дека во случај на смрт на член 
од потесно семејство (сопруга) со која живеел во заедница, на вработениот во 
единицата на локалната саоуправа му се исплатуваат 15.000,оо денари. 

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.  
Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има 

право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на 

Република Северна Македонија во рок од 8 дена.  

 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 
- подносителот на барањето                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                           Медат Куртовски с.р. 
- Oдд.за финансиски прашања 
 

Број 09-401/2 
18.12.2020 год. 
 
201. 

                        Врз основа на член член 24-а одЗаконотзајавнипретпријатија (Сл. 

Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 

119/2013,  41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 

точка 9 одЗаконотзалокалнасамоуправа(Службен Весникна РМ бр05/02), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 25.12.2020 година го 

донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Јавно 

претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

 

1. Со ова Решение лицето Дијана Давидовски, од с.Маврово, заради истекот 

на мададатот вршител на должноста диреткор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови, избрана со Решение број 

09-215/1 од 29.06.2019 година, а со примена од 26.06.2020 година СЕ 

РАЗРЕШУВА.  

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

 

О б р а з л о ж е н и е 

 Согласно член 24-а од Законот за јавни претпријатија Сл. Весникна РМ бр. 

38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), именованата избрaна за вршител на 

должност директор на Јавно претпријатие за комунални дености ,,Маврово” 

Маврови Анови со Решение број 09-208/7 од 26.12.2019 година и Решение број 09-

215/1 од 29.06.2020 година, (за продолжување на мандатот законска неможност за 

распишување на Јавен оглас  за избор на директор, од настанатата вондредна 

состојба од заразна болест Ковид 19 и распишување на превремени 

Пралментарни избори 2020 година) од задари истекот на функцијата вршител на 

должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности ,,МАВРОВО” 

Маврови Анови се разрешува од назначената функција.  

На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение 

. 

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот 

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

ова Решение до надлежното министертство.     

Решението е доставено до: 

- Дијана Давидоски 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивар 

  Број 09-215/4                                                              Општина Маврово и Ростуше 

  25.12.202год.                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                  Медат Куртовски 
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202. 
Врз основа на член 24-а  став 3 одЗаконотзајавнипретпријатија (Службен 

Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 

119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 точка 9 

одЗаконотзалокалнасамоуправа(СлужбенВесникна РМ бр05/02), Градоначалникот 

на Општина Маврово и Ростуше на ден 28.12.2020 година го донесе следнато 

Р Е Ш Е Н И Е  

За именување на вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови 

 

1. АЛЕКСАНДРА МАТЕСКА од с.Леуново, со Висока стручна спрема се 

именува за вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности ,,МАВРОВО” Маврови Анови. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе почне да се 

применува од 26.12.2020 година и ќе се објави во Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуше.   

О б р а з л о ж е н и е   

 Согласно член 24-а  став 3 од Законот за јавни 

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

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

64/2018),Александара Матеска од с.Леуново,  вработена во ЈПКД ,,Маврово” 

Маврови Анови, со Висока стручна спрема, се именува за вршител на должноста 

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

Анови. Именовањето е за период не подолг од 6 /шест/ месеци почнувајќи од 

денот на донесување на ова Решение. На основа на гореизнесеното се одлучи 

како во диспозитивот на ова Решение  

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот 

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

ова Решение.  

Решението е доставено до: 

- Александра Матеска 

- ЈПКД ,,Маврово” М.Анови 

- Архивата на општината 

- Агенција за вработување Гостивап 

   Број 09-215/7                                                             Општина Маврово и Ростуше 

   28.12.2020 год.                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                                   Медат Куртовски      
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