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Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05 - стр.76 

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 кофинансирање на проектот “ReLOaD2” спроведуван од 

УНДП 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на проектот  “ReLOaD2” спроведуван од 

УЕДП,  број: 08-221/3  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54 -тата  

седница одржана на ден: 28.05.2021 година. 

  Бр. 09 -233/1                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                               

01.06.2021 г                                                                         Градоначалник                                                                      

.58.                                                                                   Медат Куртовски с.р. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на 

РМ“ број 05/02), и член  25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  

(„Службен гласник на општина Маврово и Ростуше бр.03/2015  година, пречистен текст“), 

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 28.05.2021 година разгледувајќи го  

проектот „ReLOaD2 “ спроведуван од УНДП, ја  донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

        За кофинансирање на проектот „ReLOaD2 “  спроведуван од УНДП. 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за 
кофинансирање од 20 % со цел реализација на проектот „ReLOaD2 “ спроведуван од 
УНДП. 

 
Член 2 

 
          Општина Маврово и Ростуше ќе учествува во реализацијата на овој проект со 
кофинансирање во износ од 20 % на реализиран проект спроведуван од локални 
граѓански организации.  

          Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината. 

Член  3 

Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 
Градоначалникот на општината, архивата 



 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.77 

Член 4 
 
            Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуше“. 
 
 
 

               Бр. 08 – 221/3                                        Совет на Општина Маврово и Ростуш              
28.05.2021 год.                                                      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 усвојување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови за Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Одлуката за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови за Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. Број: 08- 221/4 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54 -тата седница одржана на ден: 28.05.2021  

година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09- 233/2                                                                    Градоначалник                                                                     

01.06. 2021 год.                                                           Медат Куртовски с.р. 

59. 

           Врз основа на член 20 став 4 од Законот за  урбанистичко планирање ( Сл.Весник 

на РСМ бр: 32/2020 год. ), член 36, точка 6 од Законот за локална самоуправа ( Сл. 

Весник на Р.Македонија бр. 05/02 ), Член 15 точка 1 и член 25 став 1 точка 8 од Статутот 

на Општина Маврово и Ростуше,  (Сл. Гласник на Општина Маврово и Ростуше 

бр.03/2015), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 

28.05.2021  година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на Годишна Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година 

Член 1  



 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.78 

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

Урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. 

Член 2 

Со оваа Програма се уредуваат Градби од посебен интерес, Плански програми, АУП-и, 

Проекти за инфраструктура, Општ акт, Урбанистички планови кои се планира да се 

изработат. 

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. 08-221/4                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.05.2021  год.                                                             П  Р  Е  Т  С  Е  Д  А  Т  Е  Л 

                                                                                                  Алил  Алили с.р. 

Врз основа на член  20 став 4 од Законот за  урбанистичко планирање (Сл. Весник на 

РСМ бр. 32/10.02.2020 год) , член 36, точка 6  од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република Македонија бр. 05/2002)  и член 25, став 1, точка 3 од 

Статутот на Општината  Маврово и Ростуше  (Сл. Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше бр: 03/2015 година)  Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата 

одржана на ден:28.05.2021 год. донесе: 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

ЗА  2021 ГОД 

I. Со оваа програма се планираат активности за изработка на урбанистишки планови за 

општина Маврово и Ростуше за 2021 год, како и нивни измени и дополнувања врз основа 

на анализата на постојните планови, анализата на реализацијата на плановите,  

застареност на плановите, нивна неусогласеност со новонастанатите општествени 

промени и новите законски прописи за урбанистричко планирање,  а по иницијатива на 

Централната власт,  локалната самоуправа и заинтересирани правни и физички лица. 

II.Плановите од  ПРОГРАМАТА  ќе бидат финансирани од Буџетот на Р Македонија, од 

Буџетот на Општина Маврово и Ростуше, од заинтересирани правни и физички лица и од 

други донатори. 

III.Урбанистички планови кои се во фаза на изработка (донесување). 



 

 

1.Градби од посебен интерес: 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.79 

• УПД за градби од посебен интерес за Телекомуникациски столб Скудриње на дел 

од КП 1718, КО Скудриње. 

2.Плански програми: 

• ДУПД (државна урбанистишка планска документација)  за изградба на објекти со 

основна класа на намена Е2-Комунална супра структура-Бензинска пумпна 

станица со придружни услужни објекти на Државен (магистрален ) пат А2-КО Ново 

село 2-Општина Маврово и Ростуше.   

• 3.АУП-и. 

• Во постапка на донесување се АУП-и, поднесени од правни и физички лица. 

4.Проект за инфраструктура. 

• УПД (урбанстичка планска документација), Проект за инфраструктура за изградба 

на линиски инфраструктурен објект-Фекална канализација за н.м. Ростуше, КО 

Ростуше, Општина Маврово и Ростуше. 

• Проект за инфраструктура за делница - Бунец-Леуново-Никифорово, дел 1 Бунец-

Леуново. 

• Проект за инфраструктура за делница Бунец-Леуново-Никифорово, дел 2, 

Леуново-Никифорово. 

• Проект за инфраструктура-Реконструкција на 10KW-DV, Делница с.Скудриње. 

• Проект за инфраструктура за: Инвестиционо техничка документација ,,Проект за 

воведување на нова МКТ станица во с.Велебрдо Општина Маврово и Ростуше, 

Поврзување на оптички кабел и реконфигурација на постојна бакарна пристапна 

мрежа,,. 

• Проект за инфраструктура на нова СН 20 KW, кабелска врска од ТС 35/20 KW 

Маврово до почеток на извод Трница од ТС Врбен 35/10 KW (до постоечки столб), 

КО Врбен, КО Кичиница и КО Никифорово, Општина Маврово и Ростуше. 

5.Општ Акт 

• Општ акт за с.Скудриње. 

• Општ акт за с.Јанче. 

IV. Урбанистички планови кои се планираат да се изработат: 

1.УПС (Урбанистички планови  за село) 

• УПС за с.Жировница 

• УПС за с.Требиште 

• УПС за с.Присојница 

• УПС за с.Аџиевци 

• УПС за с.Велебрдо 



 

 

• УПС за с.Врбјане 

• УПС за с.Трница 

• Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.80 

• УПС за с.Церово 

• -УПС за с.Сретково 

Во УПС каде што ке се јави потреба да се планира детална разработка на истите. 

*Во склоп на  УПС да се предвидат Градежни Парцели со површина од околу 300 до 400 

м2  за изградба  на станбени куќи на земјиште во сопственост  на  РМакедонија. 

2. Урбанистички планови за вон  населено место. 

• Изработка на УПВНМ,  за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и 

физички лица. 

3.ЛУПД (Локална урбанистичка планска документација)  

• Изработка на ЛУПД -а,  за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и 

физички лица. 

4.Инфраструктурни проекти. 

• Изработка на инфраструктурни објекти за линиски инфраструктурни објекти утврдени 

со Законот за градење,  за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и 

физички лица. 

5.   УП (Урбанистички Проекти) 

• Изработка на УП  за  потребите на Општината и сите заинтересирани правни и 

физички лица.  

V.Површините на опфатите на  Урбанистичките планови за село, Урбанистичките планови 

за вон населено место,  Локалните Урбанистички плански документации, 

Инфраструктурните проекти и Архитектонско урбанистичките проекти ке се одредуваат во 

времето на изработка на плановите, односно при  добивањето на условите за изработка 

на плановите од Министерството за животна средина и просторно планирање.  

VI.За донесените Урбанистички планови кои се во сила и кои се во хартиена форма да се 

изврши нивна дигитализација. 

VII.Динамиката на извршувањето на оваа програма ќе зависи од  создадените правни и 

технички услови, како и од приливот на средства. 

VIII.Оваа програма влегува во сила наредниот  ден од денот на објавувањето во 

,,Сл.гласник на општина Маврово и Ростуше,,. 

бр: 08 – 221/4                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 год.                 П р е д 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.81 

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 Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на 

територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година  

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на територијата на 

Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. Број: 08- 221/5 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 54 -тата седница одржана на ден: 28.05.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                               

Бр. 09- 233/3                                                                    Градоначалник                                                                     

01.06. 2021 год.                                                            Медат Куртовски с.р. 

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

(Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 12  од Статутот 

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

Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.05.2021 година 

Расправајќи по Предлог – Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштитана локалните патишта, улици и мостови на територијата на општина Маврово и 

Ростуше за 2021 година, го донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

I.       Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја усвои Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улици и 
мостови на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година. 

 

II.       Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната 
служба и архивата на општината. 

 

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

         

Бр. 08-221/5                                              Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
28.05.2021 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.82 

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 прифаќање на одлуката на Училишниот одбор на СОУ 

“Маврово – Ростуше” од Ростуше со која се усвојува Извештајот од Комисијата за попис 

на инвентарот во СОУ “Маврово – Ростуше” за 2020 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за прифаќање на одлуката на училишниот одбор на СОУ 

“Маврово – Ростуше” со која се усвојува Извештајот од Комисијата за попис на 

инвентарот во СОУ “Маврово – Ростуше” за 2020 година,  број: 08-221/6  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54 -тата  седница одржана на ден: 28.05.2021 

година. 

 Бр. 09 -233/4                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                            

01.06.2021 г                                                                         Градоначалник                                                                      

.                                                                                        Медат Куртовски с.р. 

61.    Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа ( 

Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, 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: 28.05.2021   година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За прифаќање на одлуката  на Училишниот одбор на СОУ “Маврово-Ростуше” од Ростуше 

со која се усвојува Извештајот од Комисијата за попис на инвентарот во СОУ “Маврово – 

Ростуше” за 2020 година 

Член 1 

 Советот на Општина  Маврово и  Ростуше ја прифаќа  Одлуката за усвојување на 

Извештајот од Комисијата за попис на инвентарот во СОУ “Маврово-Ростуше” од Ростуше 

за 2020 година. 

                                                                      Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од Комисијата за попис на инвентарот во СОУ 

“Маврово - Ростуше” од Ростуше за 2020 година во кој е содржан и предлогот за траен 

отпис на нефункционални и оштетени основни средства и ситен инвентар.  

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. 08-221/6                                      Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.83 

28.05.2021 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 Заклучокот за усвојување на Акциониот План за Општина Маврово и 

Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори  со 

посебен осврт на комарци и крлежи за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот за усвојување на Акциониот План за Општина Маврово и 

Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори со 

посебен осврт на комарци и крлежи за 2021 година. Број 08- 221/7 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54 -тата седница одржана на ден: 28.05.2021  

година. 

Бр.09-233/5                                                                         Општина Маврово Ростуше  

01.06.2021 год.                                                                              Градоначалник 

                                                                                                    Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

62.  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  28.05.2021 година 

Расправајќи по Акциониот план за Општина Маврово и Ростуше за ставање под контрола 

на заболувања кои се пренесуваат преку вектори со посебен осврт на комарци и  крлежи 

за 2021 година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

I.       Советот на Општина Маврово и Ростуше  го  усвои Акциониот план за  Општина 
Маврово и Ростуше за ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку 
вектори со посебен осврт на комарци и крлежи за 2021 година. 

II.       Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Правната служба и 
архивата на општината. 



 

 

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

IV.  

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.84  
       

 Бр. 08- 221/7                    Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
 28.05.2021 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 именување на член во Училишниот одбор во ОУ “Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за именување на член во Училишниот одбор во ОУ “Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови, број: 08–221/8, што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 54-тата седница одржана на ден:28.05.2021 година. 

Бр. 09-233/6                                                  Општина Маврово и Ростуше 

01.06.2021 год.                                                              Градоначалник  

                                                                                   Медат Куртовски  с.р. 

    63.     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 

(,,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  28.05.2021 

година ја донесе следната:   

                                                     О  Д  Л  У  К  А 

За именување  на член во Училишниот одбор во ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови 

Член  1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше за член во Училишниот Одбор на ОУ “Денче 

Дејаноски” го именува  Матевски Змејко  од Маврови Анови. 



 

 

Член  3 

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

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

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.85 

Бр. 08-221/8         Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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  

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и  Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021 година, број: 08-221/-- што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/7                                                        Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                              Градоначалник  

   64.                                                                              Медат Куртовски с.р.    

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

на РМ бр.5/2002) и член став 4 од Законот за Буџетите ( Сл.Весник на РМ бр. 64/2005, 

4/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011,171/2012, 192/2015 и 167/2016), Советот на Општина 

Маврово и Ростуше на седницата одржана на 28.05.2021 година,донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За проширување на средстватана Буџетот на Општина Маврово и Ростуше 

За 2021 година 

Член 1  

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Маврово и 

Ростуше за 2021 година, на следниот начин: 

Потпрограма – потставка                          САМОФИНАН.  ДОТАЦИИ   ДОНАЦИИ  КРЕДИТИ 



 

 

Се зголемуваат приходите  на следните подставки: 

742114                                                                                           0                       0             

6.000.000                 0 

                                                                                                        0                        0             

6.000.000                 0 

И се распоредуваат на следните расходни подставки 

G20  ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ 

482920   Изградба на други објекти                                      0                        0           6.000.000                 

0 

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

-----------  

                                                                                                          0                      0            

6.000.000                0 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во  Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2021  година. 

Бр.08-221/                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 изменување и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број: 08-221/10 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 

28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/8                                                      Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                             Градоначалник  



 

 

                                                                                     Медат Куртовски с.р.  

    

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.87                                                                                                                                                                           

.   .                                                                                           

                65.                       Врз основа на член 36, став 1. Точка 2 од Законот за 

лпкална самоправа (“Службен весник на Р.М”. бр.5/2002), член 23 став8 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, бр.192/15, 

бр.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 54-

тата седница одржана на 28.05.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општината Маврово и Ростуше за 2021 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година со број 08-415/7 од 

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

15/2019) 

Член 2 

Во член 15 став 1 делот “404150 – Други надоместоци” се менува и гласи: “464990-

Други трансфери” 

Член 3 

Оваа измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуше за 2021  година, влегува во сила со денот на донесувањето, а 

ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

Бр.08-221/10                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 год.                                                                 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.88 

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 Согласноста на измените и дополнувањата на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста на на измените и дополнувањата на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови,  број: 08-221/11 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница одржана на ден: 

28.05.2021  година. 

 

 Бр. 09-233/9                                                               Општина Маврово и Ростуше                                               

01.06.2021 год.                                                                        Градоначалник           

   66.                                                                                   Медат Куртовски   с.р.                                                                                                                                                                                       

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 

РМ” број 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот 

член од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/2014, 

199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018), член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 – 

пречистен текст), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 

28.05.2021 година донесе:    

О Д Л У К А  

За давање согласност на измените и дополнувањата на  Годишниот план за вработување 

за 2021 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на измените и дополнувањата на 

Годишниот план за вработување за 2021 година, во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови  

заведен со архивски и деловоден број   0302-403  од  27.05.2021 година. 

Член 3 

  По добиената согласност од страна на Советот на Општината, измените и 

дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2021 година, ЈПКД “МАВРОВО” од 

Маврови Анови да гo достави на мислење до Министерството за информaтичко 

општество и администрација на Република Северна Македонија.    



 

 

Член 4 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.89 

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-221/11                                   Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 28.05.2021 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 давање согласност на измените и дополнувањата нма 

Годишниот план за вработување за 2021 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

 

Одлуката за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за 

вработување за 2021 година во ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови,  број: 08-221/12 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница одржана на ден: 

28.05.2021  година. 

 Бр. 09-233/10                                                            Општина Маврово и Ростуше                                               

01.06.2021 год.                                                                      Градоначалник           

 67.                                                                                     Медат Куртовски с.р.     

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

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

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

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

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

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

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден: 28.05.2021  

година, ја дава следната:   

С О Г Л А С Н О С Т  

1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ на измените и 
дополнувањата на Годишниот План за вработување за 2021 година, заведен со 



 

 

архивски број 0302-403 од 27.05.2021 година, по предлог на Директорот на 
ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови, а изготвен од страна на стручната 
служба на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови. 
 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.90 
 

2. Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2021 година 
ќе се применува сметано од 01.06.2021 година до 31.12.2021 година 

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

               Бр.08-221/12                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше                              

               28.05.2021 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 измена и дополнување на Програмата 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 измена и дополнување на Програмата за поставување на 

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

Општина Маврово и Ростуше, број: 08-221/13 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/11                                                      Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                             Градоначалник  

           68.                                                                    Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                                                                               

.                                                                                              

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:  

28.05.2021   година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 



 

 

За измена и дополнување 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 
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 Советот на Општина Маврово и Ростуше ги донесе измените и дополнувањата на 

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 овие измени и дополнувања на Програма се уредуваат  детските игралишта на 

следните локаци: КП бр.143 – КО Ниќифорово, КП бр.1411- КО Жировница, КП бр.1360 – 

КО Требиште и КП бр. 1001 – КО Скудриње. 

                                                           Член 3 

Урбаната 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 

стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.  

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 – 221/13                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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, ако и формата и 
содржината на одобрението за поставување на времени објекти  
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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 2021 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 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 2021 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- 
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- 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. 
2. Уредување на детски игралишта на следните локации :  
- КП бр. 143  КО Никифорово. 
- КП бр. 1411  КО Жировница. 
- КП бр. 1360  КО Требиште. 
- КП бр. 1001  КО Скудриње 

  
 

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  

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,  
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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 Закон за 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 
7. 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 2021 год. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.96 
 

8. 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. 
 

 
9. Динамика на реализација на програмата 

 
Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од создадените 

правни и техничкиуслови. 
 

 
10. Вршење надзор 
 

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

 
11. 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 2021 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. 
 
 
Бр. 08-221/13                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.05.2021 год.                                                                         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 доделување на парична помош за лекување на Абдули 

Ризе од село Ростуше 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.97 

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

Ризе од село Ростуше, број: 08-221/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 -233/12                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.       69.                                                                            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: 28.05.2021  година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Абдули Ризе од село Ростуше 

Член 1 

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

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

лекување. Врз основа  на поднесено барање од 07.04.2021 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: 200001386685802 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. 08-221/14                                           Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.98 

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 Здружение на 

Граѓани на Месна Заедница Велебрдо 

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

Граѓани на Месна Заедница Велебрдо, број: 08 – 221/15, што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница одржана на ден: 28.052021 година. 

 

Бр. 09- 233/13                                                       Општина Маврово и Ростуше 

01.06.2021 год.                                                                 Градоначалник  

       70.                                                                          Медат Куртовски с.р. 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Здружение на Граѓани на Месна Заедница 

Велебрдо 

Член 1 



 

 

 Се одобруваат   финансиски средства  за набавка на пластични одводни цевки за 

санирање на дотраена одводна канализација во село Велебрдо – 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 25.03.2021 година. 

Член 3 

             Набавката на пластичните одводни цевки ќе ја реализира Општина Маврово и 

Ростуше.  

                                                                        Член 4 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.99 

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

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

Бр. 08-221/15                                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 на финансиски средства на Санида 

Рамаданоска од село Аџиевци 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Санида 

Рамаданоска од село Аџиевци, број: 08-221/16 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 - 233/14                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник                                                                                      

.          71.                                                                              Медат Куртовски с.р. 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 



 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Санида Рамаданоска  од  село Аџиевци 

Член 1 

 На Санида Рамаданоска од село Аџиевци – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобруваат   финансиски средства во нето износ од 30.000,оо денари за покривање на 

трошоци за изработка на “Прирачник за сапроксилни инсекти по течението на река 

Радика”. 

                                                                       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 06.04.2021 година – на сметка на  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.100 

Подносителот на барањето со  број 200002852338342 која се води во Стопанска 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. 08-221/16                                                       Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 на финансиски средства на 

“ЗЕУКСТРИТОН” од село Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на “ЗЕУКСТРИТОН” 

од село Ростуше, број: 08-221/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 

на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 -233/15                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.           72.                                                                        Медат Куртовски с.р. 



 

 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден:  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на “ЗЕУКСТРИТОН” од село Ростуше 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 25.000,оо денари за 

покривање на трошоци за изработка на дијарам  или дијарами.   

Член 2 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.101 

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

2021 година врз основа на поднесено барање од 22.04.2021 година – на сметка на 

Здружението.                                               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. 08-221/17                                                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 на финансиска помош за потребите на 

Џамиски одбор село Требиште 

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

Џамиски одбор село Требиште, број: 08-221/18 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/16                                                              Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                       Градоначалник  

       73.                                                                                  Медат Куртовски  с.р.  



 

 

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

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

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

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

28.05.2021  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош за потребите на Џамиски  одбор  село Требиште 

Член 1 

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

потребите на Џамиски одбор од село Требиште со  намена за извршување на работни 

активности на селските гробишта. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.102 

Член  2 

  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 

Џамискиот одбор од село Требиште од: 19.04.2021  година. 

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

општината за 2021 година. На трансакциска сметка на Муфтивство Дебар која се води во 

ХАЛКБАНКА со број: 270040696761167. 

                                                                        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.08-221/18                          Совет на Општина Маврово и Ростушe 

28.05.2021 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 на финансиска помош за потребите на 

Ваковски одбор село Присојница 



 

 

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

Ваковски одбор село Присојница, број: 08-221/19 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/17                                                                  Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник  

                                                                                                Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                                                                                         

.             74.                                                                                 

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: 

28.05.2021  година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.103 

За одобрување на финансиска помош за потребите на Ваковски   одбор  село Присојница 

Член 1 

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

потребите на Ваковски одбор од село Присојница со намена за реконструкција на 

кровната конструкција. 

                                                                        Член  2 

  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 

Ваковски  одбор од село Присојница од: 08.03.2021  година. 

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

општината за 2021 година. На трансакциска сметка на Муфтиство Дебар со број: 

270040696761167 која се води во ХАЛКБАНКА. 

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.08-221/19                               Совет на Општина Маврово и Ростушe 

28.05.2021 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 Фаик 

Абдиу од село Жировница 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на еднократна парична помош на Фаик Абдиу 

од село Жировница, број: 08-221/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на: 54--тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 -233/18                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                            Градоначалник                                                                                      

.             75.                                                                              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 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.104  

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

бр.03/2015 година).Советот на Општината на седницата одржана на ден: 28.05.2021   

година, ја донесе следната: 

                                                   О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на  еднократна парична помош  на Фаик Абдиу од село Жировница  

Член 1 

 На Фаик Абдиу од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во нето износ од 12.000,оо денари како помош од претрпена штета од 

кражба. Врз основа  на поднесено барање од 02.03.2021 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.                                                  Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-221/20                                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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: 08-221/21 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на: 54--тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 – 233/19                                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                                 Градоначалник                                                                                      

.              76.                                                                                 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.105 

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

бр.03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.05.2021    

година, ја донесе следната: 

Одлука 

За доделувањење 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  18.000,оо денари за покривање на трошоци 

за лекување на неговите деца. Врз основа  на поднесено барање од 02.04.2021 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. 08-221/21                                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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 Ибраими 

Мејдин од село Аџиевци 

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

Мејдин од село Аџиевци, број: 08-221/22 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 

донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 

 Бр. 09 - 233/20                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                             Градоначалник                                                                                      

.     77.                                                                                      Медат Куртовски с.р. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.106 

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  28.05.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Ибраими Мејдин од село Аџиевци 

Член 1 

 На Ибраими Мејдин од село Аџиевци – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од  6.000,оо  денари за покривање на трошоци за 

лекување на неговата сопруга Ибраими Санија. Врз основа  на поднесено барање од 

13.05.2021 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: 290500010122364.  

                                                                   Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 08-221/22                                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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 набавка на ЕХО апарат за потребите на ЈЗУ Здраствен 

дом Др Русе Бошкоски од с.Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на ЕХО апарат за потребите на ЈЗУ Здраствен 

дом Др Русе Бошкоски од с.Ростуше, број: 08-221/23 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/21                                                                Општина Маврово и Ростуше                 

01.06.2021 год.                                                                           Градоначалник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.  78.                                                                                       Медат Куртовски с.р.    

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05 – стр. 107                           

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За набавка на  ЕХО апарат за потребите на ЈЗУ Здраствен дом “Д-Р Русе Бошкоски”  с. 

Ростуше 

Член 1 

 Се одобрува набавка на ЕХО апарат  за потребите на  ЈЗУ Здраствен дом “Д-р 

Русе Бошкоски” од село Ростуше. 

Член  2 

 ЕХО апаратот се набавува како  неопходна потреба на ЈЗУ Здраствен дом “Д-р  

Русе Бошкоски” од село Ростуше за потребите на граѓаните кои ги користат услугите на 

истата. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2021 година. 

                                                               Член 3                                        

 



 

 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 

Бр. 08-221/23                                                       Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 за социјално 

загрозено лице 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.108 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на еднократна парична помош за социјално 

загрозено лице – Џарије Јусуфи од село Врбјани, број: 08-221/24 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54 тата седница одржана на ден: 28.05.2021 

год. 

 Бр. 09 - 233/22                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник                                                                                      

.             79.                                                                           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: 28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на  еднократна парична помош  на социјално загрозено лице   

Член 1 

 На Џарије Јусуфи од село Врбјани – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

парична помош во нето износ од 10.000,оо  денари како социјално загрозено лице. Врз 

основа  на поднесено барање од 21.05.2021 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 300127113009060 која се води во Комерцијална банка  АД Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-221/24                                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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: 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.109 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Локален 

Младински Совет на Општина Маврово и Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Локален 

Младински Совет на Општина Маврово и Ростуше,  број 08-221/25 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата  седница одржана на ден 28.05.2021  

година. 

                                                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                             

.   Бр. 09-233/23                                                                         Градоначалник                                                                      

.  01.06.2021 год                                                                   Медат Куртовски с.р. 

80.  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:  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Локален Младински Совет на Општина 

Маврово и Ростуше 

Член 1 



 

 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 15.000,оо денари за  

набавка на награди за натпреварувачи на турнир кој ќе го организира Локалниот 

Младински Совет.   

                                                                        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 24.05.2021 година. 

 Набавка на наградите ќе ја реализира  Општина Маврово и Ростуше  во вредност 

наведена во член 1 од Одлуката.         

                                                                         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. 08-221/25                                                           Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 год.                                           П р е т с е д а т е л 

                                      Алил Алили с.р. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.110 

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 Асани 

Бедрија од село Жировница 

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

Бедрија од село Присојница – Општина Маврово и Ростуше, број: 08-221/26 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден:28.05.2021 

год. 

 Бр. 09 - 233/24                                                                Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                            Градоначалник                                                                                      

.              81.                                                                             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 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  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 



 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  Асани Бедрија од село Жировница 

Член 1 

 На  Асани Бедрија од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од 6.000,оо  денари за лекување на неговата 

сопруга Асани Вахиде. Врз основа на поднесено барање од 25.05.2021 година и 

медицинска документација. 

            Член  2 

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

Општината за  2021 година. На  трансакциска сметка на подносителот на барањето со 

број 2000206995616389 која се води во  ХАЛКБАНКА.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.111 

Бр. 08-221/26                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

                                 П р е т с е д а т е л 

28.05.2021 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 одобрување на финансиски средства за спонзорство на 

Здружение на Граѓани “Брзовец” од с.Тресонце 

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

Здружение на Граѓани “Брзовец”  с.Тресонче,  број 08-221/27 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 54-тата  седница одржана на ден 28.05.2021 година. 

                                                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                             

.   Бр. 09-233/25                                                                     Градоначалник                                                                      

.   01.06.2021 год.                                                              Медат Куртовски с.р. 

  82. 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  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на Здружение на Граѓани 

“БРЗОВЕЦ” од с.Тресонче 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства  во износ од 90.000,оо денари на  

Здружение на граѓани “БРЗОВЕЦ” од село Тресонче за организирање на повеќе настани 

од Програмата за 2021 година.                  Член 2 

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

за 2021 година. 

Член  3 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Здружението на граѓани “БРЗОВЕЦ” од 16.11.2020 година. Средствата ќе бидат 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.112 

 префрлени на сметка број   200002432817707 која се води на Здружение на граѓани 

“БРЗОВЕЦ” во Стопанска 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- 221/27                                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 Дејхан 

Салиу од село Жировница 

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

Салиу од село Жировница, број: 08-221/28 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год. 



 

 

 Бр. 09 -233/26                                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                                        

01.06.2021 год.                                                                              Градоначалник                                                                                      

.             83.                                                                                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 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  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  Дејхан Салиу од село Жировница 

Член 1 

 На  Дејхан Салиу од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше му се 

одобрува  парична помош во нето износ од 15.000,оо  денари за лекување. Врз основа на 

поднесено барање од 25.05.2021 година. 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.113 

            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. 

                                                                   Член 3 

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

Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-221/28                                        Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

                                      П р е т с е д а т е л 

28.05.2021 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 доделување на парична помош за спонзорство на                        

Летачки клуб “КОНДОР” 



 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за спонзорство на Летачки 

клуб “КОНДОР” како Генерален покровител на Параглајдерскиот Европски куп во 

прецизно слетување  “Mavrovo Open 2021”,  број 08-221/29  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 54 - тата  седница одржана на ден 28.05.2021  година. 

   Бр. 09-233/27                                                        Општина Маврово и Ростуше                                                             

.  01.06.2021 год.                                                                Градоначалник                                                                      

.              84.                                                                    Медат Куртовски с.р. 

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

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

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

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство на Летечки Клуб “КОНДОР” 

Член 1 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.114 

 Се одобрува   парична помош во износ од 60.000,оо денари на  Летечки  Клуб  

“КОНДОР” како Генерален покровител на Параглајдерскиот Европски Куп во прецизно 

слетување “Mavrovo Open 2021”  (Paragliding European Accuracy Cup 2021). 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

10.03.2021  година. 

 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2021 година на 

трансакциона сметка  210064635500188 која се води во НЛБ Тутунска 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- 221/29                                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 награда за освоено Прво место на 

Државен натпревар 

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

Државен натпревар – Викторија Таневка од село Ростуше, број: 08-221/30 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 

год.                                                  

   Бр.09-233/28                                                                 Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник  

                  85.                                                                          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). 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.115 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.05.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на награда за освоено Прво место на Државен натпревар  

Член 1 

 На ВИКТОРИЈА ТАНЕВСКА од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше и се 

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

натпревар на тема “Природно геогравски карактеристики на земјата” 

            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 нејзиниот татко со број: 

200001386218844 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. 08-221/30                                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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 награда за освоено Прво место на 

Државен натпревар 

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

Државен натпревар – Арслани Медат од село Требиште, број: 08-221/31 што Советот на 

Општина Маврово и Ростушеја онесе на: 54-тата седница одржана на ден:28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/29                                                                 Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                          Градоначалник  

            86.                                                                                Медат Куртовски с.р.    

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.116                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                              

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  28.05.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на награда за освоено Прво место на Државен натпревар  

Член 1 

 На АРСЛАНИ МЕДАТ – Професор по Географија во СОУ “Маврово – Ростуше”  – 

Општина Маврово и Ростуше му се доделува награда  во нето износ од 12.000,оо денари 

за освоено Прво место на Државен натпревар на тема “Природно географски 

карактеристики на земјата”.  

            Наградата се доделува како ментор на ученикот кој освои прво место. 

            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 Арслани Медат со број: 

200001378952865 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. 08-221/31                                Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 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 на финансиски средства за надомест на 

штета 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.117 

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

штета – Јонузи Мубера од село Велебрдо, број: 08-221/32 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/30                                                                  Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник  

                                                                                                  Медат Куртовски с.р.                                                                                                                                                     

.       87.                                                                                       

 

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: 28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

                                                          О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за надомест на штета 

Член 1 

 Се одобруваат финансиски срества во  нето износ од: 27.000,оо денари  на Јонузи 

Мубера 0д село Велебрдо – Општина Маврово и Ростуше за надомест на материјална 



 

 

штета направена од излив на вода од доводна шахта од селскиот водовод врз семејната 

куќа во која живее.  

                                                                        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 16.05.2021 година. Средствата ќе бидат уплатени на трасакциска сметка на 

подносителот на барањето со број: 290500000222932 која се води во ТТК 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. 08-221/32                                                      Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 год.                                         П р е т с е д а т е л 

                                    Алил Алили с.р.  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.118 

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 Ламбе 

Симоноски од село Ростуше 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Ламбе 

Симоноски од село Ростуше , број: 08-221/33 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/31                                                               Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                       Градоначалник  

                                                                                               Медат Куртовски с.р.                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                              

88. 

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  28.05.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на  Ламбе Симоноски од село Ростуше 

Член 1 

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

Симоноски од село Ростуше, за покривање на трошоци за погребална церемонија, 

надгробна плоча и друго за наш вработен – прерано починат Благојче Алексоски од село 

Ростуше. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 

Ламбе Симоноски од 26.05.2021 година. 

Член  3 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.119 

            Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот за 2021 

година  а префрлени на трансакциска сметка на подносителот на барањето со број: 

200001386665917 која се води во Стопанска 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. 08-221/33                                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

28.05.2021 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 употребуван инвентар од просториите 

на Старата Општинска зграда 



 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на употребуван инвентар од просториите на 

Старата Општинска зграда, број: 08-221/34 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 

ја донесе на: 54-тата седница одржана на ден: 28.05.2021 год.                                                  

   Бр.09-233/32                                                                  Општина Маврово и Ростуше 

   01.06.2021 год.                                                                         Градоначалник  

          89.                                                                                  Медат Куртовски с.р.                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                              

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 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 Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година). 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  28.05.2021   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на употребуван инвентар од просториите на старата општинска зграда 

Член 1 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.120 

На  Одделението за Внатрешни работи – Гостивар – Полициско одделение Ростуше  му 

се доделува  во трајно користење употребуван канцелариски мебел од Старата 

Општинска зграда   и тоа: 4 ( четири )  бироа, 4 ( четири) шкафови и 4 ( четири) столици. 

Член  2 

Канцеларискиот мебел им се отстапува на Полициското одделение врз основа на 

поднесено барање од 27.05.2021 година.  

                                                                        Член 3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-221/34                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

28.05.2021 год.                             П р е т с е д а т е л 

 90.                                Алил  Алили с.р.  

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 2 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 04.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

На Амзо Ахмедоски, вработен во ООУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње, на работно 

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

Ариф Ахмедоски, со кого живеел во заедничко семејство, а кој починал на ден 19.04.2021 

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 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  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.121 

Со писмeн допис број 03-67/1 од 22.04.2021 година, до општината се обрати 

ООУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње, со барање за исплата на отпремнина на Амзо 

Ахмедоски, вработен како педагог во ООУ ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње, а заради смрт 

на неговиот татко Ариф Ахмедоски, му се испати отпремнина за посмртни трошоци 

за неговиот  татко, со кого живеел во семејна заедница, а кој починал на ден 

19.04.2021 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 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. 

- ООU ,,Блаже Конески”с.Скудриње 

Број 09-185/2 

04.05.2021 год. 

91. 

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 04.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.122 

1. На Нусрет Абдули, вработен во ООУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње Општина 

Маврово и Ростуше на работно место Хигиеничар, поради смрт на член од потесно 

семејство, т.е смрт на неговиот татко Абдула Абдули, со кого живеел во заедничко 

семејство, а кој починал на ден 15.04.2021 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.  

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-68/1 од 22.04.2021 година, до Општината се обрати 

ООУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње, да на вработениот Нусрет Абдули,  вработен во 

ООУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње на работно место Хигиеничар, му се испати 

отпремнина за посмртни трошоци за неговиот  татко, со кого живеел во семејна 

заедница, а кој починал на ден 15.04.2021 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 

- подносителот на барањето                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                     Медат Куртовски с.р. 

- Oдд.за финансиски прашања 

Број 09-186/2 

04.05.2021 год.      92. 

 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 01.06.2021 год. Бр.05-стр.123 

(,,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 04.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

1. На Виктор Митрески, вработен во ООУ ,,Хајан Селмани” с.Ростуше,  Општина 

Маврово и Ростуше на работно место Одделенски наставник во ПОУ с. Требиште, поради 

смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговата мајка Богдана Митреска, со која 

живеела во заедничко семејство, а која починала на ден 18.04.2021 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.  

 

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-62/1 од 26.04.2021 година, до Општината се обрати 

ООУ ,,Хајан Селмани” с. Ростуше, да на вработениот Виктор Митрески, вработен  во 

ООУ ,,Хајан Селмани” с. Ростуше, на работно место Одделенски наставник во ПОУ с. 

Требиште, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговата мајка Богдана 

Митреска, со која живеел во заедничко семејство, а која починала на ден 18.04.2021 

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 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 (мајка) со која 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. 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.124 

 

Доставено до:                                                                Општина Маврово и Ростушe 

- подносителот на барањето                                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 

- архивата на општината                                                      Медат Куртовски с.р. 

- Oдд.за финансиски прашања 

Број 09-187/2 

04.05.2021 год.  93. 

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 2 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 04.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  



 

 

За исплата на отпремнина поради смрт на вработен 

На Лирија Џафери, од с. Ростуше, сопруга на покојниот Диди Џафери, вработен во 

Општина Маврово и Ростуше на работно место Самостоен референт за Заштита и 

спасување, со шифра на работно место УРР 01 01 Г01 000, во Одделението за општи 

работи, да и се исплати отпремнинаво висина од30.000,оо денари, заради смрт на 

нејзиниот сопруг, кој починал на ден 23.04.2021 година.  

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 од 30.04..2021 година, до општината се обрати лицето Лирија 

Џафери, сопруга на покојниот Диди Џафери, со барање за исплата на отпремнина на 

смрт на нејзиниоот сопруг Диди Џафери, а вработен во Општина Маврово и Ростуше 

на работно место Самостоен референт за заштита и спасување во Одделенеието за 

општи работи, а заради смрт на нејзиниот сопруг Диди Џафери, вработен во Општина 

Маврово и Ростуше, кој починал на ден 23.04.2021 година. ,  

Во согласност со член 15 став 2 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), дека во случај на смрт 

на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.125 

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

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

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. 

- подносителот на барањето 

Број 09-189/2 

04.05.2021 год. 

94. 



 

 

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 за 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 18.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на член  

од потесно семејство на вработен 

1. На Џеват Зунуни, 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 

Афитека Зунуни, со која живеел во заедничко семејство, а која починала на ден 

17.04.2021 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.  

О б р а з л о ж е н и е  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.126 

Со писмeн допис, до Општината се обрати Џеват Зунуни, од с. Присојница, 

вработен во Општина Маврово и Ростуше, на работно место Одржувач на објекти 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 17.04.2021 

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 (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 09-205/2 

18.05.2021 год. 

95. 

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 2 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 18.05.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради смрт на вработен 

На Вејбије Ахмедоска, од с. Скудриње, сопруга на покојниот Ариф Ахмедоски, 

вработен во ООУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње, на работно место одделенски 

наставник, да и се исплати отпремнинаво висина од30.000,оо денари, заради смрт на 

нејзиниот сопруг, кој починал на ден 19.04.2021 година.  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год. Бр.05-стр.127 

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 03-80/1 од 05.05.2021 година, до општината се обрати 

ООУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње, да на лицето Вејбије Ахмедоска, сопруга на 

покојниот Ариф Ахмедоски, вработен во ООУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње на работно 

место одделениски наставник и се исплати  отпремнина во висина од 30.000,оо 

денари, заради смрт на нејзиниот сопруг, Ариф Ахмедоски, кој починал на ден 

19.04.2021 година.  

Во согласност со член 15 став 2 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), дека 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. 

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. 

- подносителот на барањето 

Број 09-195/2 

18.05.2021 год.    96. 

Врз основа на член 66 став 2 и став 3 од Законот за наставниците и стручните 

соработници во основните и средните училишта (,,Службен Весник на РСМ” број 

161/2019), а во согласност со член 63 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

Весник на РМ” број 05/2002), Градоначалникот на Општина Mавровои Ростуше на ден 

27.05.2021 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За формирање на Комисија за трансформација на работниот однос на наставник и 

стручен соработник во основните училишта и средното општинско училиште во Општина 

Маврово и Ростуше  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 01.06.2021 год.Бр.05-стр.128 

 1. Со ова Решение Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше формира 

Комисија за трансформација на работниот однос од определено на неопределено време 

на наставник и стручен соработник во основните училишта и средното општинско 

училиште во Општина Маврово и Ростуше во следниот состав: 

1. Гоце Крајчески , преставник од Државниот просветен инспекторат 

2. Илбер Имероски, преаставник од Општина Маврово и Ростуше и 

3. Тафа Амети, преставник од синдикатот на образование наука и култура / СОНК 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува за 

период од 3 /три/ години, колку што трае и мандатот на Комисијата за трансформација и 

ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.  

О б р а з л о ж е н и е 

 Задача на Комисијата за трансформација на работен однос е да ги собира 

барањата за трансформација на работен однос од определено на неопределено време 

со придружна документација, кои ги доставуваат основните училиштата и средното 



 

 

општинско училиште од територијата на Општина Маврово и Ростуше. Потоа да врши 

проверка на документите со доказите во прилог, да изготвува извештај со предлог за 

трансформација за наставник односно стручен соработник кои ги исполнуваат условите 

за трансформација на работен однос,  да го достави извештајот до Министерството за 

образование и наука и да ги прима писмените известувања за одбивање или давање 

согласности за трансформација од МОН, кои пропратно ги доставува до училиштата / 

баратели за трансформација. На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот 

на ова Решение.  

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 8 дена, 

преку Градоначалникот на Општината до надлежното Министертво за образовние и наука 

на Република Северна Македонија. 

Решението е доставено до: 

- Членовите на Комисијата 

- Архива на Општината                                           Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                              Медат Куртовски с.р. 

Број 09-227/1 

27.05.2021 год. 
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