
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА  ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

на Општина  
Маврово и Ростуше 

 
 
Датум:28.06.2021. 
Број: 06 
Година: XXVI 

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

Излегува по потреба 
Рок за рекламации: 15 

дена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростуше, 28.06.2021 годин 

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021 год. Бр.06 - стр.129 

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 мандатот на членовите на 

советот и Претседателот на Советот на Месна Заедница село Галичник 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандатот на членовите на 

советот и Претседателот на Советот на Месна Заедница село Галичник, број: 08-

257/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 55-тата седница 

одржана на ден: 25.06.2021 год.                                                  

   Бр.09-262/1                                                      Општина Маврово и Ростуше 

   28.06.2021 год.                                                             Градоначалник  

                                                                                      Медат Куртовски   с.р                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                              

97. 

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.Весник на РМ бр.5/2002,,) а во согласност со член 25 точка 41 и член  114 и 

116 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуше бр.03/2015 - пречистен текст) Советот на Општина Маврово и 

Ростуше на својата  55 - тата седница одржана на ден: 25.06.2021 година ја  

донесе следната: 

  О    Д    Л    У    К    А 

За верификација на мандатот на членовите на Советот и Преседателот на 

Советот на  Месна Заедница село Галичник  

Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на 

новоизбраните членови во Советот и Преседателот на Советот на Месна 

Заедница село Галичник – АЛЕКСАНДАР  КОСТИЌ,   со мандат од четири години. 

Член  2 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021 год.Бр.06-тр.130 

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

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

Бр. 08 – 257/3                 Совет на Општина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 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 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: 08-257/4 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 55-тата седница одржана на ден: 

25.06.2021 год.                                                  

   Бр.09-262/2                                                      Општина Маврово и Ростуше 

   28.06.2021 год.                                                             Градоначалник  

                                                                                      Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

98. 

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:  

25.06.2021   година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.131 

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 

 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 Програмата е предвидено поставување 

на урбана опрема во Маврово – КП 1220, КО Маврово – вонград. На парцела со 

површина од 1613 м2 сопственост на Република Северна Македонија. Со цел 

оплеменување на просторот и создавање услови за рекреативни активности со 

минимални интервенции. 

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 – 257/4                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 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 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.132 

За прогласување на Заклучокот за усвојување на извештајот за потрошени 

средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици за 2020 година 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на извештајот за потрошени 

средства за изградба, реконтрукција, одржување и заштита на локалните патишта 

и улици за 2020 година,  број: 08-257/5 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 55 - тата седница одржана на ден: 25.06.2021  година. 

                                                                               Општина Маврово Ростуше                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бр. 09-262/3                                                                   Градоначалник 

28.06.2021 год.                                                          Медат Куртовски с.р 

99. 

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  55 – тата седница одржана на ден: 25.06.2021 

година Расправајќи по Извештајот за потрошените средства за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2020 

година, го  донесе следниот:  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  го усвои извештајот за 
потрошени средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици за 2020 година. 

 

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

 

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

         

Бр. 08-257/5                                 Совет на Оштина Маврово и Ростуше 
25.06.2021 год.                  П р е т с е д а т е л 
                       Алил  Алили с.р. 
 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.133 

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 на ЈПКД 

“МАВРОВО” од Маврови Анови 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства  на ЈПКД 

МАВРОВО од Маврови Анови за пуштање на нова линија со цел подобрување на 

водната инфраструктура ,  број 08-257/6 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 55- тата  седница одржана на ден 25.06.2021 година. 

Бр. 09-262/4                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                             

28.06.2021 год.                                                                        Градоначалник                                                                      

.                                                                                             Медат Куртовски с.р. 

100. 

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 14 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст 

Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства  во износ од 412.000,оо денари на  

ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за пуштање на нова линија со профил Ф 80 

во Маврови Анови, со цел подобрување на водната инфраструктура. 

Член 2 

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

општината за 2021 година. 

Член  3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.134 

 Финансиските средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено 

барање од ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови. A ќе бидат префрлени на сметка 

на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови.  

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- 257/6                                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 год.                                П р е т с е д а т е л 

                           Алил Алили с.р. 

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош на Мустафоски 

Мусо и Мирветка од село Долно Косоврасти 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на Мустафоски 

Мусо и Мирветка од село Долно Косоврасти,  број 08-257/7 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 55- тата  седница одржана на ден 

25.06.2021 година. 

Бр. 09-262/5                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                             

28.06.2021 год.                                                                          Градоначалник                                                                      

.                                                                                              Медат Куртовски с.р. 

101. 

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:  25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.135 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош на Мустафоски Мусо  и Мирветка 

Од село Долно Косоврасти 

Член 1 

Се одобрува   парична помош во нето износ од: 30.000,оо  денари како помош при 

изградба на куќа на социјално загрозено семејство. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на 

ден 24.06.2021 година. 

 Средствата од став 1 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од буџетот на 

општината за 2021 година на жиро сметка на подносителот на барањето 

Мустафоски Мусо со број 200002418535912 која се води во Стопанска 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 – 257/7                             Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 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 

Нусрет Мифтари од село Жировница 

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

Нусрет Мифтари од село Жировница, број: 08-257/8 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 55-тата седница одржана на ден: 25.06.2021 год. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.136 

 Бр. 09 - 262/6                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

28.о6.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

102. 

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: 25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  Нусрет Мифтари од село 

Жировница 

Член 1 

 На  Нусрет Мифтари од село Жировница – Општина Маврово и Ростуше му 

се одобрува  парична помош во нето износ од 30.000,оо  денари за лекување. Врз 

основа на поднесено барање од 21.06.2021 година. 

            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 која се води во НЛБ Банка со број 210501695?????. 

Член 3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-257/8                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

                          П р е т с е д а т е л 

25.06.2021 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  



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.137 

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 манифестација “Галичка Свадба 2021 година” 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

спонзорство на манифестација “Галичка Свадба 2021 година”  број 08-257/9 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 55-тата  седница одржана 

на ден 25.06.2021 година. 

                                                                                    Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр.09-262/7                                                                            Градоначалник                                                                      

28.06.2021 год.                                                                     Медат Куртовски с.р. 

103. 

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

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

25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 

Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден: 25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на манифестација 

„Галичка Свадба 2021 година“. 

Член 1 

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

Месна заедница с.Галичник за одржување на манифестацијата „Галичка Свадба 

2021 година“.       

Член  2 

 Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука ќе бидат 

исплатени од Буџетот на општината за 2021 година на сметка на МЗ-Галичник бр. 

300-0000033853-36 Комерцијална Банка за АД Скопје за“Галичка Свадба 2021”.  

Член  3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.138 

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

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

Бр. 08-257/9                  Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

25.06.2021 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 јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на јубилејна награда на вработен во 

општинската администрација – со непрекинат работен стаж во траење од 10 

години, број: 08-257/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на: 

55-тата седница одржана на ден: 25.06.2021 год.                                                  

   Бр.09-262/8                                                      Општина Маврово и Ростуше 

   28.06.2021 год.                                                             Градоначалник  

                                                                                     Медат Куртовски  с.р.                                                                                                                                                                                                                                    

104.                                                                                              

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 39 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше  пречистен текст  (Сл.Гласник бр. 03/2015 год.)                                                                                                                                                                       

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 25.06.2021 година ја донесе 

следната:        

 О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

Член 1 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.139 

Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од: 10.000,оо денари, на  

ХАРИС ИБРАИМИ,   вработен на неопределено работно време во општината со 

непрекинат работен стаж во траење од 10 години. 

Член 2 

Јубилејната  награда  се  одобрува врз основа на поднесено писмено барање од 

страна на вработениот кој ги исполнува  условите. 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од буџетот на општината за 

2021 година. 

Член   4 

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

Општина Маврово и Ростуше. 

Бр. 08-257/10                                                    Совет на општина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 год.                                                                    П р е с е д а т е л   

                                                                             Алил   Алили  с.р.                               

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

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

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

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

Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства како 

подршка при изградба на канализација 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства како 

подршка при изградба на канализација во село Нистрово – од општ интерес,   број 

08-257/11што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 55 - тата  

седница одржана на ден 25.06.2021 година. 

                                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр.  09-262/9                                                                Градоначалник                                                                      

28. 06. 2021 год.                                                        Медат Куртовски с.р. 

105. 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.140 

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    

25.06.2021  година, ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства како подршка                                                                 

при изградба на канализација 

Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош за набавка на одводни цевки Ф200 – 25 

ком. и 10 пластични шахти подршка за изградба на одводна канализација во село 

Нистрово -  простор кој е од општ  интерес. 

                                                                  Член  2 

  Финансиската помош за набавка на материјалите од член 1 на оваа Одлука 

се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од Месна Заедница село 

Нистрово од 10.06.2021 година. 

Одобрените парични средства со оваа одлука ќе бидат исплатени од 

Буџетот на општината за 2021 година.  

Член  3 

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

Гласник на Општина Маврово и Ростушe’’. 

Бр. 08-257/11                                 Совет на Општина Маврово и Ростушe 

25.06.2021 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 28.06.2021год.Бр.06-стр.141 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К                                                                                                                               

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство 

на Hedon Riding рекреативен јавачки клуб 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за спонзорство на 

Hedon Riding рекреативен јавачки клуб,  број 08-257/12 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 55-тата  седница одржана на ден 25.06.2021 

година. 

                                                                                 Општина Маврово и Ростуше                                                             

Бр. 09-262/10                                                                      Градоначалник                                                                      

28. 06. 2021 год.                                                               Медат Куртовски  с.р.  

 

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 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  25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на парична помош за спонзорство на Hedon Riding –рекреативен 

јавачки клуб 

Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 25.000,оо денари на  Hedon 

Riding  рекреативен јавачки клуб  - за опремување на коњи за јавање. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање 

од 10.06.2021  година. 

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

трансакциона сметка со број 300127027633928   која се води во  Комерцијална 

Банка АД Скопје  која е во сопственост на Фадил Џило.  

Член  3 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06-стр.142 

 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- 257/12                           Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

25.06.2021 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 

Асани Беќир и Арфија од село Скудриње 

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

Асани Беќир и Арфија од село Скудриње, број: 08-257/13 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на: 55-тата седница одржана на ден: 25.06.2021 год. 

 

 Бр. 09 - 262/11                                                       Општина Маврово и Ростуше                                                                        

28.06.2021 год.                                                                    Градоначалник                                                                                      

.                                                                                         Медат Куртовски с.р. 

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 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: 25.06.2021   година, 

ја донесе следната: 

О  Д  Л  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на  Асани Беќир и Арфије од село 

Скудриње 

Член 1 



 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 28.06.2021год.Бр.06 стр.143 

 На  Асани Беќир и Арфије од село Скудриње – Општина Маврово и 

Ростуше им се одобрува  парична помош во нето износ од 30.000,оо  денари за 

лекување . Врз основа на поднесено барање од 20.06.2021 година и медицинска 

документација. 

            Член  2 

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

буџетот на Општината за  2021 год. А ќе бидат наменети  за покривање на 

трошоци за лекување на неговата сопруга која  е во тешка здраствена состојба и 

се наоѓа во Центарот за Рехабилитација во Пештани – Охрид. Дел од овие 

средства може дирекно да се префрлат на сметка на болницата каде што се 

лекува Асани Арфије. Или на  трансакциска сметка на подносителот на барањето 

со број 270-7000607251.50 која се води во  ХАЛКБАНКА.  

Член  3 

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

Гласник  на Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-257/13                 Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

                          П р е т с е д а т е л 

25.06.2021 год.         Алил  Алили с.р.  
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