
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

на Општина  
Маврово и Ростуше 

 
 
Датум:29.04.2021. 
Број: 04 
Година: XXVI 

 
 
Тел за контакт: 
042/478-815 
Email: 
mavrovorostuse@yahoo.com 

Излегува по потреба 
Рок за рекламации: 15 

дена 

 

 

 

 

 

 

Ростуше, 29.04. 2021 година 

 



 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.68 
 

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

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

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

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

Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                                                                      

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во 

Идна урбанистичка планска документација 

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

урбанистичка планска документација  ( Македонски Шуми КП Бр. 44, КО Церово),  

број: 08- 180/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 53 - тата 

седница одржана на ден: 28.04.2021  година.       

 

Бр. 09 - 182/1                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                                           

29.04.2021 год.                                                             Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                Медат  Куртовски с.р. 

54. 

 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална 
самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, 
ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 53 – 
тата седница одржана на 28.04.2021 год. донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.69 

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

Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот 
објект. 

со намена А4.( времен престој) 

Број на зграда 1,намена на зграда и  друг објект А’,влез 1, кат ПРИЗ,. стан 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од 
зграда 24 м2. 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.44, КО Церово, Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.273 на м.в. Бистринец 
 

Член 3 
 

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

 

Бр. 08-180/3                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше             
28.04.2021 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 Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во 

Идна урбанистичка планска документација 

 

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

урбанистичка планска документација  ( Македонски Шуми КП Бр. 111/1,  

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.70 

КО Сретково),  број: 08- 180/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на 53-тата седница одржана на ден:28.04.2021  година.      

 

Бр. 09 - 182/2                                                      Општина Маврово и Ростуше                                                                           

29.04.2021 год.                                                             Градоначалник                                                                                                                 

.                                                                                Медат  Куртовски с.р. 

55. 

 

                                                 ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ                                                                                                       

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална 
самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 
155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, 
ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на 53 – 
тата  седница одржана на 28.04.2021 год. донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 

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

Член 2 

Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот 
објект. со намена А4(времено престој) 

Број на зграда 1,намена на зграда и друг објект А4, влез 1, кат ПРИЗ, стан 1, 
намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од 
зграда 30 м2. 

Број на зграда 2, намена на зграда и друг објект  ПО, влез 1, кат ПРИЗ, стан 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина на посебен дел од 
зграда 10 м2. 

 



 

 

Службен Гланик на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.71 

Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 

-Локација на објектот е на КП бр.111/1 КО Сретково, Маврово и Ростуше, запишан 
во Имотен лист бр.209 на м.в. Стража 
 

Член 3 
 

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

 

 Бр.08-180/4                                                Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 28.04.2021 год.                                                            П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 

                                                                     Алил Алили с.р. 

56. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

/,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/2002/, а во врска со член 38, став 7 од Законот за 

урбанистичко планирање (,,Службен Весник на РСМ” број 32/2020), 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 31.03.2021 година го 

донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е  

За формирање на Комисија за урбанизам на општина со седиште во село 

1. Со ова Решение се формира Комисија за урбанизам на општина со 

седиште во село составена од најмалку три члена архитекти урбанисти од 

кои двајца се носители на овластување за изработка на урбанистички 

планови при што најмалку еден член треба да не е вработен во 

општинската администрација во следниот состав: 

Претседател – Садредин Елезоски,м-р по технички науки од областа на 

градежништвото, вработен во Општина Маврово и Ростуше како 

Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности, локален 

економски развој и заштита на животна средина 

Член – Мирослав Трифуновски, дипломиран инжинер архитект, вработен во 

Општина Маврово и Ростуше како Советник за урбанистичко планирањесо 

овластување за изработка на урбанистичко – планска документација бр. 

0.0640 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.72 

Надворешен член – Вера Попова, дипломиран инжинер архитект, 

вработена како урбанист-планер од Гостивар, со овластување за изработка 

на урбанистичка документација број 0.0037 и  

Заменик надворешен член – Валентина Попоска, дипломиран инжинер 

архитект, вработена како урбанист - планер од Гостивар, со овластување за 

изработка на урбанистичка документација број 0.0078 

Надворешен член – Борислава Мишева, дипломиран инжинер архитект, 

урбанист – планер со овластување за изработка на урбанистички планови 

бр. 0.0482, вработена, од Штип,  

Заменик надворешен член – Петрит Далипи, дипломиран инженер архитект, 

вработен како урбанист –планер од Гостивар, со овластување за изработка 

на урбанистички планови односно планер – потписник за планска 

документација бр. 0.0.629  

Надвоешен член – Томислав Белиќ, дипломиран инженер архитект, 

вработен како урбанист планер од Гостивар, со овластување за 

изработување на урбанистички планови односно планер – потписник на 

планска документљација, бр. 0.0630 

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

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростушe. 

О б р а з л о ж е н и е  

Со ова Решение Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, 

согласно член 38, став 7 од Законот за урбанистичко планирање (,,Службен 

Весник на РСМ” број 32/2020)- во понатамошниот текст законот, за потребите на 

единицата на локалната самоуправа Маврово и Ростуше ја формира Комисијата 

за урбанизам во горенаведениот состав. 

 Комисијата за урбанизам на општините со седиште во село е составена од 

најмалку три члена архитекти урбанисти од кои двајца се носители на 

овластување за изработка на урбанистички планови при што најмалку еден член 

треба да не е вработен во општинската администрација и надворешени членови и 

нивни заменици кои се носители за  изработка на урбанистички планови. 

Комисијата за урбанизам со седиште во село постапува по поднесените 

иницијативи согласно член 39 на Законот за  урбанистичко планирање, ја врши 

анализата на член 22 од овој закон, ја предлага планската програма за 

урабанистичките планови од член 44, ја организира стручната расправа  од член 

49, јавната анкета и јавната  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.73 

презентација од членот 50, дава стручно мислење за нацрт и предлог на 

урбанистичките планови за кои се води постапка за донесување односно 

проверува дали со планските решенија се исполнети барањата од планската 

програма, проверува дали изработувачот на планот ги вградил забелешките од 

стручната расправа односно од јавната анкета, дава мислење за техничка 

исправка на урабанистичкиот план од член 36, учествува во работата на 

партиципативното тело од членот 46 на овој закон и учествува во постапките за 

одобрување на урбанистичките проекти од член 62 и 63, како и го подготвува 

извештајот за состојбите во просторот од членот 66 на овој закон.     

Комисијата ќе врши и други работи кои се од нејзина надлежност,  а не се 

наведени во ова решение, а се сретнуваат во Законот за  урбанистичко 

планирање. 

Во Комисијата се именуваат надворешни членови и заменици, со цел 

истата да може да функционира и во случај кога надворешните членови се 

спречени да учествуваат во работата, а пред се од причини на појава на судир на 

интереси, бидејќи надворешните членови се вработени во правни лица 

изработувачи на урбанистичко-планска  документација односно урбанистичко 

проектна документација така да во случај кога правното лице во кое се вработени 

надворешните или заменици  членови на комисијата се појават како изработувачи 

на документација, тие членови ќе бидат исклучени од неговата работа и на нивно 

место ќе бидат ангажирани членови или нивни заменици  кои не учествувале во 

изработката на документацијата 

  

Решено во Општина Маврово и Ростуше на ден 31.03.2021 година. 

Доставено до:  

- Архивата на општината  

- Членовите на комисијата 

 

Број 09-148/2                                                      Општина Маврово и Ростуше 

31.03.2021 год.                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК  

                                                                                     Медат  Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.74 

57. 

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

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

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) 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 02.04.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

1. На Борe Божиноски, вработен во ОУ ,,Хајан Селмани” с.Ростуше, на 
работно место наставник по Македонски јазик, поради здобивање на старосна 
пензија, на кој му престанал работниот однос заклучно со 31.03.2021 година, да 
му се исплати отпремнина за престанок на вработувањето поради пензионирање 
во висина од две просечни нето плати исплатени во Република Северна 
Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија, односно во износ од 
56.564,оо денари, согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетотна 
Општина Маврово и Ростушеза 2021 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 Ростушe за 2021 година.  

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

 

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-55/1 од 01.04.2021 година, до општината се 

обрати ОУ ,,Хајан Селмани” с. Ростуше, со барање за исплата на отпремнина 

на Борe Божиноски,, со постојано место на живеење во с. Битуше, вработен 

како наставник по Македонски јазик во ОУ ,,Хајан Селмани’’ с.Ростуше, на кој му  

престанал работниот однос, поради здобивање право на старосна пензија на 

ден 16.03.2021 година (навршени 64 години старост).   

Согласно член 16 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),е утврдено дека во случај 

на пензионирање на вработениот во единицата  

 



 

 

Слушбен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 29.04.2021 год.Бр.04-стр.75 

на локалната самоуправа и во локалната јавна установа му се исплатуваат 

парични средства во висина од две просечни нето плати  исплатени во Република 

Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија. 

Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во 

диспозитивот.  

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

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

Министерство при Владата на Република Северна Македонија. 

 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- архивата на општината                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

- Одд.за финансиски прашања                              Медат Куртовски  с.р. 

- ОU ,,Хајан Селмани”с.Ростуше 
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