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Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год. Бр.11 - стр.207 

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 формирање на комисија за верификација, 

избори и именувања на советот на Општина Маврово и Ростуше . 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за   формирање за комисија за избори и именувања 

на  Совет на Општина Маврово и Ростуше – број: 08 – 393/3 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 1 – та  седница одржана на ден 

08.11.2021 година. 

 

  Бр. 09 – 397/1                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                         

  09.11.2021 год.                                                                ПОВЕРЕНИК                                                                 

                                                                                       Медат Куртовски  с.р.  

160.             

Bрз основа на член 37, став 1 и 2 од Законот за Локална самоуправа ,,Сл.Весник 

на РМ бр. 55/2002,а во согласност со член 18 и 19 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше . Советот на Општина Маврово и Ростуше на првата 

конститутивна седница одржана на ден:  08. 11.2021 година ја донесе следната: 

О д л у к а 

За формирање на комисија за верификација , избори и именување на Советот на 

Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

Со оваа одлука се формира Верификациона Комисија на Советот на Општина 

Маврово и Ростуше , составена од 5 члена , за верификување на  мандатот на 

ново избраните советници избрани на локалните избори 2021 година. 

1. Теута Мирто                                – Претседател 

2. Шенол Рамадани                        – Член  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год. Бр. 11-стр.208 

3. Анеса Јонузоска Мавмути           – Член  

4. Кенан Елези                                 – Член 

5. Сеадин Сејдиу                              - Член 

Член 2 

Верификационата комисија има за задача врз основа на известувањето на 

Општинската изборна комисија , доставени уверенија од страна на членовите на 

советот за нивниот избор и утврдувањето на нивниот идентитет, да изготви и 

поднесе изврштај до советот на Општината со предлог за верификација на 

мандатите на членовите на советот на Општина Маврово и Ростуше. 

Член 3 

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

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

 

Бр. 08-393/3                                                     Совет на Општина Маврово и Ростуше 

08.11.2021 год.                                                                 П р е т с е д а в а ч 

                                                                          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 верификација на мандати  на членовите  на 

Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  верификација на мандати  на членовите  на Совет 

на Општина Маврово и Ростуше  број: 08 -393/4  што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 1–вата  седница одржана на ден:08.11.2021 год.  

                                                                               Општина Маврово и Ростуше                                                                        

Бр. 09-397/2                                                                         ПОВЕРЕНИК                                                                      

09.11.2021 год.                                                                Медат Куртовски с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год.Бр.11 стр.209 

161.  Врз основа  на член 37, став 1 од Законот за локална самоуправа 

,,Сл.Весник на РМ бр.5/2002,, а во согласност со член 18 и 19 од Статутот на 

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

бр.03/2006/  Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата прва 

конститутивна седница одржана на ден: 08.11.2021 ја донесе следната : 

                                                                   О Д Л У К А 

За верификација мандати на членовите на Советот на Општина Маврово и 

Ростуше 

                                                           Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ги верификува мандатите на следните 

11 членови на советот на Општина Маврово и Ростуше кои беа избрани на 

локалните избори 2021 година и тоа : 

1.   Теута Мирто 

2.   Фуат Асани 

3.   Ахмет Ахмети 

4.   Александра Матеска 

5.   Кебир Билали 

6.   Шенол Рамадани 

7.   Елдина Сакири 

8.   Ристе Попоски 

9.   Анеса Јонузоска Мавмути 

10.   Кенан Елези 

11.   Сеадин Сејдиу 

                                                        Член 2 

Со верификувањето на мандатот на членовите на советот на Општина Маврово и 

Ростуше е конституиран советот на Општина Маврово и Ростуше во целосен 

состав со мандат од 4 година сметано од 2021-2025 година . 

                                                                       Член 3  

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

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

Бр.08-393/4                                                   Советот на Општина Маврово и Ростуше                                                             

08.11.2021 год.                                                                  П р е т  с е д а т е л 

                                                                             Алил Алили с.р. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год. Бр.11-стр.210 

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 избор на Претседателот  на  Советот  на 

Општина Маврово и Ростуше. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  избор на Претседателот на Советот на Општина 

Маврово и Ростуше   број: 08 -393/5   што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 1 – вата седница одржана на ден 08.11.2021 година. 

 

     Бр. О9-397/3                                                         Општина Маврово и Ростуше                

      09.11.2021 год.                                                                  ПОВЕРЕНИК   

                                                                                           Медат Куртовски   с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

162.   Врз основа на член 47 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа 

,,Сл. Весник на РМ бр.5/2002,, и врз основа на член 26 од Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше ( Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2006 

со прочистен текст / Сл.Гл. бр.6/2008). Советот на Општина Маврово и Ростуше , 

на својата прва конститутивна седница одржана на ден: 08.11.2021 година , 

донесе: 

О Д Л У К А 

      За избор на Претседателот на Советот на Општина Маврово и Ростуше 

Член 1 

Со ова одлука се избира Претседател на советот на Општина Маврово и Ростуше. 

                                                                Член 2 

За Претседател на советот на Општина Маврово и Ростуше е избрана ТЕУТА 

МИРТО  советник на СДСМ со мандат во трање од 4 години . 

                                                                  Член 3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год. Бр.11-стр.211 

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

објавена во  ,, Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,, 

 

Бр. 08-393/5                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 08.11.2021 год.                                                                    П р е т с е д а т е л 

                                                                                  Алил Алили с.р. 

163. 

 Врз основа на член 116 став 1 алинеја 1 од Законот за основно образование 

(,,Сл.Весник на РСМ”  број 161/19 и 229/20), а во согласност со член 50, став 1, 

точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, 

Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 07.10.2021 година, го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување на директор на  Основното училиште 

 ,,Блаже Конески” – с.Скудриње 

1. Зурап Куртовски, се разрешува од функцијата директор на Основното 
Училиште ,,Блаже Конески” – с.Скудриње, именуван со Решение број 09-
164/4 од 04.06.2018 година, поради стекнување на старосна пензија. 

 

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

 

О б р а з л о ж е н и е  

 На ден 07.10.2021 година до Градоначалникот на Општина Маврово и 

Ростуше е примено Решение за престанок на работен однос на Зурап Куртовски, 

заведено со архиваски број 04-215/1 од 01.10.2021 година, сметано од 04.10.2021 

година. Врз основа на член 116 став 1 алинеја 1 од Законот за основно 

образование /,,Сл.Весник на РСМ”  број 161/19 и 229/20), а заради заминување во 

старосна пензија на ден 04.10.2021 година (стекнување на услов за пензионирање 

наполнети 64 години старост) се разрешува од функцијата директор на ОУ 

,,Блаже Конески” с. Скудриње, именуван со Решение број 09-164/4 од 04.06.2018 

година. Градоначалникот го прифати Барањето и се произнесе како во 

диспозитивот на ова Решение.     



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год. Бр.11-стр.212       

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 

дена од приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот 

орган Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  

Решението е доставено до: 

- Зурап Куртовски                                         Општина Маврово и Ростуше                  

- Архивата на Општината                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 

- О.У. ,,Блаже Конески” с.Скудриње                   Медат Куртовски, с.р. 

 

Број 09-366/2 од  

07.10.2021 година 

Ростуше 

164. 

Врз основа на член 118став 1 и став3 и 4 од Законот за основно образование 

(,,Сл.Весник на РСМ”  број 161/19 и 229/20, а во согласност со член 50, став 1, 

точка 16 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, 

Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 08.10.2021 година, го 

донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

За именување на В.Д. директор на  Основното училиште 

 ,,Блаже Конески” – с.Скудриње 

1. Бешир Рамадани, вработен како предметен професор по музичко 
образование во О.У. ,,Блаже Конески” – с.Скудриње, се именува за В.Д. 
директор на Основното Училиште ,,Блаже Конески’’ – с.Скудриње, за 
период не подолго од шест месеци од денот на неговото именување. 

 

2. ОваРешениевлегувавосиласоденотнадонесувањетоиќесеобјавиво 
,,СлужбенГласникнаОпштинаМавровоиРостуше”.  

 

О б р а з л о ж е н и е  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год.Бр.11-стр.213 

 Врз основа на член 118став 1 и став3 и 4 од Законот за основно 

образование (,,Сл.Весник на РСМ”  број 161/19 и 229/20), а поради престанок на 

функцијата на директор на лицето Зурап Куртовски, поради стекнување на 

старосна пензија, гореименуваниот Бешир Рамадани, професор по музичко 

образование се именува за вршител на должноста директор на О.У. ,,Блаже 

Конески” – с.Скудриње, за период не подолго од шест месеци од денот на 

неговото именување. По истекот на функцијата В.Д. директор, гореименуваниот 

да се врати на постојаното работно место, соодветно на неговата стручна 

подготовка.На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение.         

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 

дена од приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот 

орган Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.  

Решението е доставено до: 

- Бешир Рамадани                                            Општина Маврово и Ростуше                  

- Архивата на Општината                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 

- ОУ,,Блаже Конески’’ – с.Скудриње                      Медат Куртовски, с.р. 

 

Број 09-366/5 од  

08.10.2021 година 

Ростуше  

165. 

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

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

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

(,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020) и член 50 став 

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

05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 14.10.2021 

година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 09.11.2021 год.Бр.11-стр.214 

1. На Зурап Куртовски, вработен во ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње, на 
работно место наставник по македонски јазик, а именуван за директор 
на ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње, поради здобивање на старосна 
пензија, на кој му престанал работниот однос заклучно со 04.10.2021  
година, да му се исплати отпремнина за престанок на вработувањето 
поради пензионирање во висина од две просечни нето плати исплатени 
во Република Северна Македонија за месецот во кој работникот заминал 
во пензија, односно во износ од 57.080,оо денари, согласно член 16 од 
Одлуката за извршување на Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 
2021 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
13/2020).  

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

Општина Маврово и Ростушe за 2021 година.  

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

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-217/1 од 07.10.2021 година, до општината се 

обрати ОУ ,,Блаже Конески” с. Скудриње, со барање за исплата на отпремнина 

на Зурап Куртовски, со постојано место на живеење во с. Скудриње, на 

работно место директор на ОУ ,Блаже Конески’’ с.Скудриње, на кој му  

престанал работниот однос на ден 04.10.2021 година ( поради здобивање право 

на старосна пензија )навршени 64 години старост на ден 01.10.2021 година.   

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушеза 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година (,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020),е утврдено дека во случај 

на пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во 

локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од 

две просечни нето плати  исплатени во Република Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија. 

Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во 

диспозитивот.  

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

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

Министерство при Владата на Република Северна Македонија. 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- архивата на општината                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

- Одд.за финансиски прашања                              Медат Куртовски с.р. 
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- ОU ,,Блаже Конески”с.Скудриње 

Број 09-369/2 

14.10.2021 год. 

166. 

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

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

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

(,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020) и член 50 став 

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

05/2002), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 14.10.2021 

година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  

За исплата на отпремнина поради пензионирање 

 

1. На Рада Личковска, вработена во ОУ ,,Денче Дејаноски” Маврови Анови,  
на работно место Одржувач на хигиена, поради здобивање на старосна 
пензија, на којаи престанал работниот однос заклучно со 01.08.2021  
година, да и се исплати отпремнина за престанок на вработувањето 
поради пензионирање во висина од две просечни нето плати исплатени 
во Република Северна Македонија за месецот во кој работникот заминал 
во пензија, односно во износ од 57.080,оо денари, согласно член 16 од 
Одлуката за извршување на Буџетотна Општина Маврово и Ростушеза 
2021 година (,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
13/2020).  

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

Општина Маврово и Ростушe за 2021 година.  

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

О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-56 од 27.07.2021 година, до општината се 

обрати ОУ ,,Денче Дејаноски” Маврови Ановис, со барање за исплата на 

отпремнина на Рада Личкоска, со постојано место на живеење во Маврови 

Анови, на работно место одржувач на хигиена во ОУ ,,Денче Дејаноски’’ 

Маврови Анови, на која и  престанал работниот однос на ден 01.08.2021 година 

(поради здобивање право на старосна пензија ) навршени 64 години старост на 

ден 31.07.2021 година.   
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Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушеза 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година (,,Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 13/2020),е утврдено дека во случај 

на пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во 

локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од 

две просечни нето плати  исплатени во Република Македонија за месецот во кој 

работникот заминал во пензија. 

Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во 

диспозитивот.  

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

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

Министерство при Владата на Република Северна Македонија. 

Доставено до:                                                   Општина Маврово и Ростушe 

- архивата на општината                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

- ОU ,,Денче Дејаноски”М.Анови 

 

Број 09-372/2 

14.10.2021 год. 
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