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  Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр. 30 

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на извештајот за работењето на 

ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2020 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на извештајот за работењето на 

ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2020 година. Број 08- 94/3 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 51-вата седница одржана на ден: 

26.02.2021  година. 

                                                                              Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09- 108/1                                                                    Градоначалник                                                                     

02.03. 2021                                                                 Медат Куртовски с.р. 

24. 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  

(Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и 

член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростушe (пречистен текст 

Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 26.02.2021 година 

Расправајќи по Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

за 2020 година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

I.       Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои Извештајот за 
работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2020 година. 

II.       Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот 
на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината. 

 lll                Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’.      
   

 Бр. 08-94/3                               Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
 26.02.2021 год.                 П р е т с е д а т е л 
                       Алил  Алили с.р. 
 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр. 2- стр.31 

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансискиот извештај на 

приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2020 

година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансискиот извештај на 

приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “Маврово” од Маврови Анови за 2020 

година.Број: 08-94/4  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 

51-вата  седница одржана на ден: 26.02.2021 година. 

   Бр. 09-108/2                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                            

02.03.2021 г                                                                 Градоначалник                                                                      

25.                                                                            Медат Куртовски с.р. 

           Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник  на РМ  бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и 

член 72 став 1  од Статутот на Општина Маврово и  Ростуше  (пречистен текст 

(Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр. 03/2015 година).                                                                                                                                                  

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 26.02.2021 година  

Расправајќи по годишниот извештај  за финансиското работење во 2020 година на  

ЈПКД  “МАВРОВО” од с.Маврово Анови, ја донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ЈПКД “МАВРОВО” од  Маврово Анови за 2020 година 

Член  1 

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на 

ЈПКД “МАВРОВО” од  Маврови Анови за 2020 година. 

Член  2 

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците 

на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од  Маврови Анови за 2020 година од  

31.12.2020  година. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.32 

Член  3 

Одлуката влегува во сила  со  денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”. 

                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бр. 08-94/4                                                                       П р е т с е д а т е л 

26.02.2021 год.                                                                   Алил Алили с.р. 

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за измена на одлуката бр. 08-264/10 од 24.08.2018 

година за одобрување на финансиски средства како подршка при изградба на 

канализација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на одлуката бр.08-264/10 од 24.08.2018 

година за одобрување на финансиски средства како подршка при изградба на 

канализација.Број: 08-94/5  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на: 51-вата  седница одржана на ден: 26.02.2021 година. 

   Бр. 09 -108/3                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                            

02.03.2021 г                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                               Медат Куртовски с.р. 

26. 

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

Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член  25, став 1, точка 42 од 

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

година, 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    

26.02.2021  година, ја донесе следната: 

                                                     О  Д  Л  У  К  А 

За измена на одлуката број 08-264/10 од 24.08.2018 година за одобрување на 

финансиски средства како подршка  при изградба на канализација 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.33 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се пристапува кон измена на Одлуката број 08-264/10 од 

24.08.2018 година за одобрување на финансиски средства како подршка при 

изградба на канализација за отпадни води на простор кој е од општ интерес, на 

лицето Горан Антимовски во износ од 40.000,оо денари. 

 

Член  2 

  Во член 2 од одлуката се менува став два .Се додава нов став – 

“Одобрените средства со оваа одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на 

општината за 2021 година”.  

Член 3 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростушe’’. 

                           Совет на Општина Маврово и Ростушe 

Бр. 08-94/5                                        П р е т с е д а т е л 

26.02.2021 год.                                 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 Присојница 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Присојница, број: 08-94/6 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 51-тата седница одржана на ден: 26.02.2021 год. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.34 

 Бр. 09 - 108/4                                                    Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                  

02.03.202 год.                                                               Градоначалник                                                                                      

.                                                                                   Медат Куртовски с.р. 

27. 

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 3 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:  26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Присојница 

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 Присојница – 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 28.01.2021 година 

– на сметка на Здружението  со број: 270-0748058001.36  која се води во 

ХАЛКБАНК.                                                       

                                                       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. 08-94/6                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

26.02.2021 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  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.35 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош на Самет Илјази 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за одобрување на парична помош на Самет Илјази 

од село Требиште – Општина Маврово и Ростуше. Број 08- 94/7 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 51 –тата седница одржана на ден: 

26.02.2021  година. 

                                                                             Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-108/5                                                                    Градоначалник                                                                     

02.03. 2021 год.                                                         Медат Куртовски с.р. 

28. 

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: 26.02.2021   година, 

ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на Самет Илјази 

Член 1 

На Самет Илјази од село Требиште – Општина Маврово и Ростуше му се 

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

трошоци како социјално загрозено семејство. 

  Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на 

ден: 26.01.2021 година. Средствата од Член 1 на оваа Одлука ќе бидат 

исплатени од буџетот на општината за 2021 година на трансакциона сметка на  

подносителот на барањето која  се води во ХАЛКБАНК  АД Скопје со број: 270-

7000643757.45. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.36 

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.08-94/7                            Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

26.02.2021 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.Веасник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за доделување на награда за освоено Прво место 

на Државен натпревар 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на награда за освоено Прво место на 

Државен натпревар,  број: 08-94/8  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на: 51 -тата  седница одржана на ден: 26.02.2021 година. 

   Бр. 09 - 108/6                                                     Општина Маврово и Ростуше                                                            

02.03.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

. 29.                                                                               Медат Куртовски с.р. 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа  

(Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15,став 1, точка 7 и 9 и 

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

текст Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  26.02.2021    година, 

ја донесе следната: 

                                           О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на награда за освоено Прво место на Државен натпревар  

Член 1 

 На ЕЛЕЗИ ЕЛМИН од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му се 

доделува награда  во нето износ од 6.000,оо денари за освоено Прво место на  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр. 37 

Државен натпревар на конкурсот “Корона во време на новогодишни празници”. 

Наградата се доделува  на иницијатива на Комисијата за одбележување на 

празници, манифестации и доделување награди и признанија. 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на 

неговата мајка Шаќирије Елези со број: 200003518759964 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. 08-94/8                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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 

Африм Сефедини 

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

Африм Сефедини од село Врбјани, број: 08-94/9 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 51 вата седница одржана на ден: 26.02.2021 год. 

 

 Бр. 09 - 108/7                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.38 

30. 

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  26.02.2021    година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Африм Сефедини 

Член 1 

 На Африм Сефедини  од село Врбјане – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од  15.000,оо денари за покривање на 

трошоци за лекување на неговите деца. Врз основа  на поднесено барање од 

03.02.2021 година. 

               Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на 

подносителот на барањето која се води во ТТК Банка АД Скопје со број: 

290500019270725.  

Член  3 

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

гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Бр. 08-94/9                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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: 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.39 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

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

Далибор Јефгтимовски од село Врбен 

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

Далибор Јефтимоски од село Врбен, број: 08-94/10 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 51 - вата седница одржана на ден: 26.02.2021 

год. 

 Бр. 09 - 108/8                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

31. 

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: 26.02.2021  година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Далибор Јефтимовски од село 

Врбен 

Член 1 

 На Далибор Јефтимовски од село Врбен – 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 11.02.2021 година  и 

медицинска документација. 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени  на  трансакциска 

сметка на подносителот на барањето  со број: 200003014163442 која се води во 

СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје.   

Член  3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр. 40 

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

гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-94/10                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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 еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице- Мевмед Мавмути од село Велебрдо, број: 08-94/11 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 51-вата седница одржана 

на ден: 26.02.2021 год. 

 

 Бр. 09 - 108/9                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

32. 

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: 26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 

                                               О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на  еднократна парична помош  на социјално загрозено лице   

Член 1 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.41 

 На Мевмед Мавмути од село Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше му 

се одобрува  парична помош во нето износ од 12.000,оо денари како социјално 

загрозено лице. Врз основа  на поднесено барање од 05.02.2021 година. 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на 

подносителот на барањето. Со број 270700061271260 која се води во ХАЛК БАНК  

АД Скопје.  

Член  3 

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

гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-94/11                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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 

Зењили Елведин од село Скудриње 

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

Зењили Елведин 0д село Скудриње, број: 08-94/12 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 51-вата седница одржана на ден: 26.02.2021 год. 

 Бр. 09 - 108/10                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

33. 

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  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.42 

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  26.02.2020    година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Зењили Елведин од село 

Скудриње 

Член 1 

 На Зењили Елведин од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше му 

се одобрува  парична помош во нето износ од 12.000,оо денари за покривање на 

трошоци за лекување на неговото дете. Врз основа  на поднесено барање од 

19.02.2021 година. 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на 

подносителот на барањето која се води во ТТК Банка АД Скопје со број: 

290500009838445.  

Член  3 

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

гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-94/12                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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 финансиски средства на Рудџет 

Абдиу за изведување на градежни работи 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.43 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување финансиски средства на Рудџет 

Абдиу за изведување на градежни работи, број: 08-94/13 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 51-вата седница одржана на ден: 26.02.2021 год. 

 

 Бр. 09 - 108/11                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

34. 

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: 26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства  на Рудџет  Абдиу за изведување на 

градежни работи 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 105.000,оо денари 

на Рудџет Абдиу од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше за изведување 

на градежни работи за санирање на влез на семејна куќа сопственост на Сулејман 

Сулоски од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше. Оштетен при 

изведување на градежни работи во текот на реконструкција на локален пат 

Ростушко Анче – Полициска станица.      

Член  2 

 Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука ќе бидат 

исплатени од Буџетот на општината за 2021 година на сметка на Подносителот на 

барањето која се води во: ТТК БАНКА  со број: 290500017980043.  

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. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.44 

Бр.08-94/13                                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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 Oдлуката за доделување на еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за доделување на еднократна парична помош на 

социјално загрозено лице. Број 08- 94/14 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 51 –вата седница одржана на ден: 26.02.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-108/12                                                                    Градоначалник                                                                     

02.03. 2021 год.                                                           Медат Куртовски с.р. 

35. 

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: 26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на  еднократна парична помош  на социјално загрозено лице   

Член 1 

 На Арслани Неат од село Требиште – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од 15.000,оо денари како социјално 

загрозено лице. Врз основа  на поднесено барање од 23.02.2021 година. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.45 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за 2021 година, а ќе бидат префрлени на сметката на 

подносителот на барањето. Со број 200001387068176 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. 08-94/14                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

26.02.2021 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.Веасник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и 

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

надомест на штета 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за надомест 

на штета,  број: 08-94/15  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на: 51 -вата  седница одржана на ден: 26.02.2021 година. 

   Бр. 09 - 108/13                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                            

02.03.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.                                                                                     Медат Куртовски с.р. 

36. 

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: 26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.46 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за надомест на штета 

Член 1 

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

на Лубица Геческа од Маврови Анови – Општина Маврово и Ростуше за надомест 

на материјална штета направена од пожар на семејната куќа во која живее со 

семејството. 

Член  2 

 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од Буџетот  на 

Општината за 2021 година.  А се доделуваат врз основа на поднесено писмено 

барање на ден 19.02.2021 година. Средствата ќе бидат уплатени на трасакциска 

сметка на Гецеска Лубица  со број: 210501595737834 која се води во НЛБ Тутунска 

Банка.   

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. 08-94/15                                        Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

26.02.2021 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 

Шаин Шаини  

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

Шаин Шаини  од село Велебрдо, број: 08-94/16 што Советот на Општина Маврово 

и Ростуше ја донесе на: 51 -тата седница одржана на ден: 26.02.2021 год. 
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 Бр. 09 - 108/14                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

02.03.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

37. 

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 7и 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  26.02.2020   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  Шаин Шаини 

Член 1 

 На Шаин Шаини од село Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од:15.000,оо  денари за лекување врз 

основа на поднесено барање и медицинска документација на 25.02.2021 година. 

За покривање на трошоци  за медицински третман . 

                Член  2 

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

буџетот на Општината за  2021 година. На  трансакциска сметка на  подносителот 

на барањето со број: 290500018071514   која се води во ТТК  Банка АД – Скопје.   

  Член  3 

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

гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

                                           Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

Бр.08-94/16                                            П р е т с е д а т е л 

26.02.2021 год.                                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  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 02.03.2021 год. Бр.2-стр.48 

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 

Здружение на граѓани “БРЗОВЕЦ” од село Тресонче 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за одобрување на финансиски средства на 

Здружение на граѓани “БРЗОВЕЦ” од село Тресонче. Број 08- 94/17 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 51 -вата седница одржана на ден: 

26.02.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09-108/15                                                                    Градоначалник                                                                     

02.03. 2021 год.                                                           Медат Куртовски с.р. 

38.  

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  26.02.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на  Здужението на граѓани “БРЗОВЕЦ” од 

село Тресонче 

Член 1 

 На Здржението на граѓани “БРЗОВЕЦ” од село Тресонче му се одобруваат 

финансиски средства во нето износ од 60.000,оо денари за затварање на долг 

према ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за ѓубретарина за 2019/2020 година. 

Член  2 

 Паричната средства од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од 

Буџетот на Општината за 2021 година на сметката на Граѓанско здружение 

“БРЗОВЕЦ” од село Тресонче со број: 200002432817707  која се води во 

Стопанска Банка  АД Скопје. 
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                                                                       Член 3 

Средствата се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од страна на 

Здружение на граѓани “БРЗОВЕЦ” од 01.01.2021 год.  

             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. 08-94/17                                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

26.02.2021 год.                              П р е т с е д а т е л 

                                Алил Алили с.р  

39. 

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 2021 година, број број 08-415/7 од 

28.12.2020 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 

13/2020) 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 02.02.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

1. На Eдина Рамадани, вработена во СОУ ,,Маврово-Ростуше” Ростуше, 

Општина Маврово и Ростуше на работно место предметен професор, поради смрт 

на член од потесно семејство, т.е смрт на нејзиниот татко Невзат Рамадани, со 

кого живеела во заедничко семејство, а кој починал на ден 19.12.2020 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 2021 

година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше” број 13/2020).  

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

Општина Маврово и Ростуше за 2021 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  
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О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-17/1 од 09.01.2021 година, до Општината се 

обрати СОУ ,,Маврово-Ростуше” Ростуше, да на вработената Едина Рамадани 

во СОУ ,,Маврово-Ростуше” Ростуше, како предметен професор и се испати 

отпремнина за посмртни трошоци за нејзиниот татко, со кого живеела во 

семејна заедница, а кој починал на ден 19.12.2020 година.   

Согласно член 15, став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Маврово и Ростушeза 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година 

(,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020) е утврдено 

дека во случај на смрт на член од потесно семејство (татко) со кого живеел во 

семејна заедница, на вработениот во локалната јавна установа му се 

исплатуваат 15.000,оо денари. 

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во 

диспозитивот.  

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната 

странка има право да вложи жалба, преку овој орган до надлежното Министерство 

при Владата на Република Северна Македонија во рок од 8 дена.  

 

Доставено до:                                                          Општина Маврово и Ростушe 

- СОУ ,,Маврово-Ростуше” Ростуше                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                 Медат Куртовски с.р. 

- Oдд.за финансиски прашања 

Број 09-59/2 

02.02.2021 год. 
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