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Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 241. 

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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација.   

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

урбанистичка планска документација ( Веапи Фетан КП бр.979 КО Требиште) број: 08-

442/3  што  Совет на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана 

на ден 23.12.2021 година. 

 Бр. 09- 445/1                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                     

24.12.2021 год.                                                                       П о в е р е н и к                                                                                      

.                                                                                             Медат Куртовски с,р 

        184. 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

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

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/2021), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 3- тата седница одржана на  -23.12.2021 год. донесе: 

О   Д   Л   У   К   А 

За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 

Член 1 

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

Член 2 

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



-Индивидуален станбен објект(По+Пр+К-1) со намена Домување во станбена куќа-А-1,  е 
изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 242. 

Локацијата на објект е на КП бр.979 KO Требиште, м.в.село, Маврово и Ростуше, 
запишана во Имотен лист бр.457 во с. Требиште. 
 

Член 3 
 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”                                                                                      
 
 

Бр. 08-442/3                                                           Совет на Општина Маврово и Ростуше 
     23.12.2021                                                                                 П р е т с е д а т е л 

                                                                                   Теута Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација   

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

урбанистичка планска документација (КП бр.115  КО Ничпур ) број: 08-442/4  што  Совет 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден  23.12.2021 

година. 

 Бр. 09-445/2                                                                   Општина Маврово и Ростуше                                                                     

24.12.2021 год.                                                                           П о в е р е н и к                                                                                      

.                                                                                               Медат Куртовски с.р. 

185. 

 Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на 
РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово 
и Ростуше на третата седница одржана на: 23.12.2021 год. донесе: 

ОДЛУКА 



За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 
документација 
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 243. 

Член 1 
 
Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на 
земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 

 
Член 2 

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

намена А1-домување. 
Број на зграда 2, влез 1, кат подр, намена на посебен дел од зграда По, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 17 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат приз, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 25 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат приз, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 2 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат приз, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 9 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат подк, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 23 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат подк, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна 

површина на посебен дел од зграда 3 м2. 
Број на зграда 2, влез 1, кат подк, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна 
површина на посебен дел од зграда 1 м2 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 
-Локација на објектот е на КП бр.115  КО Ничпур , Маврово и Ростуше, запишан во Имотен 
лист бр.27. 
 

Член 3 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”.                                                                                                                                    
 

 

Бр. 08-442/4                                                  Совет на Општина Маврово и Ростуше 
23.12.2021 год.                                                           П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
                                                                                           Теута Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација   



 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 244. 

 

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

урбанистичка планска документација ( КП бр.1315/1 КО Требиште) со број: 08-442/5  што  

Совет на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 година. 

           Бр. 09-445/3                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                            

24.12.2021 год.                                                                        П о в е р е н и к                                                                                      

.                                                                                                   Медат Куртовски 

186. 

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ  бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на 
РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово 
и Ростуше на третата  седница одржана на : 23.12.2021год. донесе: 

ОДЛУКА 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
 

Член 1 
 

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

 
Член 2 

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

намена А1-домување. 
Број на зграда 1,намена на зграда  А1-1, влез 1, кат По,намена на посебен дел од 

зграда  П,внатрешна површина на посебен дел од зграда 37 м2.  
Број на зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од 

зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 80 м2. 
Број на зграда 1, намена  на зграда А1-1, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од 

зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда  4 м2. 
Број на зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 

зграда СТ, внатрешна површина на посебен дел од зграда 68 м2. 
Број на зграда  1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат ма, намена на посебен дел од 

зграда ПП, внатрешна површина на посебен дел од зграда  4 м2. 
Објектот е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичко планска 
документација. 



-Локација на објектот е на КП бр.1315/1   КО Требиште , Маврово и Ростуше, запишан во 
Имотен лист бр.537.  
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 245. 

 
Член 3 

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

 Бр. 08- 442/5                                               Совет на Општина Маврово и Ростуше 
   23.12.2021 год.                                                      П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
                                                                                     Теута Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за вклопување на бесправно изграден објект во Идна 

урбанистичка планска документација   

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

урбанистичка планска документација (КП бр.943/1  КО Врбен ) број: 08-442/6  што  Совет 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден  23.12.2021 

година. 

          Бр. 09-445/4                                                                Општина Маврово и Ростуше                 
24.12.2021 год.                                                                      П о в е р е н и к 

                                                                                               Медат Куртовски 
187.                                                                                            

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 
РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл. весник на РМ бр.23/11, 54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 
129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/2021), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник 
на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на третата  седница одржана на: 23.12.2021 год. донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За вклопување на бесправно изграден објект во Идна урбанистичка планска 

документација 
                                                                Член 1                

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

 
Член 2 



   Од Увид на  лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. 
 
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 246. 

 
-Индивидуален станбен објект(Пр+01) со наменаДомување во станбена куќа-А-1, е 
изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација. 
-Локацијата на објект е на КП бр.943/1KO Врбен, м.в.село, Маврово и Ростуша,запишана 
во Имотен лист бр.4985  во с. Врбен. 

Член 3 
 
-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-442/6                                                              Совет на Општина Маврово и Ростуш     
23.12.2021 год                                                                          П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
                                                                                                     Теута Мирто  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 ), Повереник 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 улично осветлување за 

2022 година на Општина Маврово и Ростуше  

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  Усвојување на програмата за улично осветлување за 

2022 година на Општина Маврово и Ростуше со број 08-442/7 што  Совет на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 година. 

Бр. 09-445/5                                                                                Општина Маврово и Ростуше                                                        

24.12.2021 год.                                                                                     Повереник                                                                    

.                                                                                                       Медат Куртовски с.р 

188. 

Врз основа на  Член 22, точка 4 од Законот за Локална самоуправа,  (“Сл. Весник  на РМ “ 

бр. 5/2002) ,  Член 15, точка 4 и Член 25, , став 1, точка 3  од Статутот на Општина 

Маврово и  Ростуше  (пречистен текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 23.12.2021 година   ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за Улично осветлување за 2022 година на Општина 

Маврово и Ростуше  

Член  1 



 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 247. 

 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за Улично Осветлување за 

2022 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за реализација на Програмата  ќе бидат предвидени во буџетот 

за 2022 година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

Бр. 08 –442/7                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                 

23.12.2021 год.                                                                     П р е т с е д а т е л                                                                           
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OПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

aдреса: 1254 Ростуше тел. (042) 478 814 478 815 e-mail mavrovorostuse@yahoo.com 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ 

План за реализација на програмата за улично осветлување за 2022 година 

            РОСТУШЕ. 

1. Бандери, дрвени          4 ком. Х  9.000,оо ден.         = 36.000,оо ден.  

2. Кабел 2х16           300 мет. Х       32,оо ден.        =   9.600,оо ден. 

3. Вандарми      10 ком. Х  1.200,оо ден.         = 12.000,оо ден. 

4. Ал-ку спојки                20 ком.  х       80,оо ден.         =   1.600,оо ден. 

5. Тековно одржување на системот за улично осветлување 

          

ПРИСОЈНИЦА. 

Нова линија за улично осветлување од „На Дабје“- место викано “Кај Крастичето” и 

паркинг Зад Џамија.              

1. Бандери,дрвени           4 ком. х 9.000,оо ден.     = 45.000,оо ден. 

mailto:mavrovorostuse@yahoo.com


2. Кабел 2х16         500 мет. х     32,оо ден.     = 16.000,оо ден. 
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3. Вандарми                    10 ком. х 1.280,оо ден.     = 12.800,оо ден. 

4. Ал-ку спојк                     50 ком. х      80,оо ден.     =   4.000,оо ден. 

5. Затегачи                         26 ком. x      32,оо ден.     =      720,оо ден. 

6. Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

 ЖИРОВНИЦА. 

1.Бандери, дрвен     8 ком. х 9.000,оо ден.         =  72.000,оо ден.  

2.Кабел 2х16        600 мет. x      32,оо ден.    =   19.200,oo ден. 

3. Вандарми          10 ком. Х 1.280,oo ден.        =   12.800,oo ден. 

4.Ал-ку спојки          40 ком. х      80,oo ден.        =     3.200,oo ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

 АЏИЕВЦИ. 

1.Бандери, дрвени 6 ком. x  9.000,оо  ден.  =  54.000,оо ден.    

2.Кабел 2х16        300 мет. x       32,оо  ден.  =    9.600,оо ден.   

3. Вандарми           5 ком  x    1280,оо ден.   =    6.400,оо ден.   

4.Ал-ку спојки         30 ком. x        80,оо ден.   =    2.400,оо ден. 

5.Затегачи                       8 ком  x        30,оо ден    =       240,оо ден.   

6.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

МАВРОВИ АНОВИ 

1.Бандери, дрвени 3 ком. x 9.000,оо ден.   =  27.000,оо ден.   

2.Кабел 2х16           500 мет.x   32,оо ден.   =  16.000,оо ден.   

3. Вандарми            10 ком. x 1280,оо ден  .=  12.800,оо ден.   

4.Ал-ку спојки   20 ком. x     80,оо ден.  =   1.600,оо ден.   

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

ТРЕБИШТЕ 

1.Бандери, дрвени          2 ком. х 9.000,oo ден.  =  18.000,oo ден.  

2.Кабел 2х16                 300 мет. х      32,oo ден   =    9.600,oo ден. 

3. Вандарми            8 ком. Х  1.280,oo ден. =  10.240,oo ден. 

4.Ал-ку спојки                20 ком. х       80,оо ден. =    1.600,оо ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

ВЕЛЕБРДО 

1.Бандери, дрвен    10 ком. х 9.000,оо ден.   = 90.000,оо ден.  

2.Кабел 2х16                   300 мет. Х     32,оо ден.   =   9.600,оо  ден. 

3. Вандарми            20 ком. Х 1.280,оо ден.  =  25.600,оо ден. 

4.Ал-ку спојки  30 ком. Х      80,оо ден.  =     2.400,оо ден. 



5. Затегачи                       20 ком. x      30,оо ден.  =         600,оо ден. 
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6.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

БИТУШЕ. 

1.Бандери, дрвени  3 ком. х  9.000,оо ден. =  27.000,оо ден.  

2.Кабел 2х16                 200 мет.  x      32,оо ден.  =    6.400,оо ден. 

3. Вандарми            5 ком.  Х 1.280,оо ден.  =    6.400,оо ден. 

4.Ал-ку спојки          10 ком.  Х     80,оо ден.   =       800,оо ден. 

5. Затегачи                       6 ком.  x       30,оо ден.  =       180,оо ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

          НОВО СЕЛО. 

1.Кабел 2х16  150 мет. x      32,оо ден.  =    4.800,оо ден.  

2. Вандарми     4 ком. x  1.280,оо ден.   =    5.120,оо ден.  

6.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

СРЕТКОВО. 

1. Бандери                         2 ком. x  9.000,оо  ден.   =  18.000,оо ден. 

2. Кабел 2 x 16                100 мет. x      32,оо  ден.   =    3.200,оо ден. 

3. Вандарми                       4 ком. x  1.280,оо ден.   =     5.120,оо ден. 

4. Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

           ВРБЈАНИ. 

             1.Бандери, дрвени  5 ком.   x  9.000,оо ден.   =   45.000,оо ден.    

2.Кабел 2х16  200 мет. X      32,оо ден.   =     6.400,оо ден.   

3. Вандарми  5 ком.     x  1.280,оо ден.   =     6.400,оо ден.   

4.Ал-ку спојки  20 ком.       x   80,оо ден.   =     1.600,оо ден.   

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

           ВРБЕН. 

1.Кабел 2х16  150 мет.     x      32,оо ден.  = 4.800,оо ден.  

2. Вандарми     4 ком.    x   1.280,оо ден.  = 5.120,оо ден.  

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

            ГАЛИЧНИК. 

1.Бандери, дрвен    5  ком. Х  9.000,оо ден.           =  45.000,оо ден.  

2.Кабел 2х16                 460 мет.  х       32,оо ден.           =   12.800,оо ден. 

3. Вандарм              10 ком. Х  1.280,оо ден.          =   12.800,оо ден. 

4.Ал-ку спојки         30 ком. х       80,оо ден.           =     2.400,оо ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 



          ЛАЗАРОПОЛЕ. 
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1.Бандери, дрвени 3  ком.  x  9.000,оо ден.    =  27.000,оо ден. 

 2.Кабел 2х16  400 мет. x     32,оо  ден.   =   12.800,оо ден.   

3. Вандарми  10 ком. x  1.280,оо ден.    =   12.800,оо ден.   

4.Ал-ку спојки  20 ком. x       80,оо ден.    =    1.600,оо ден.   

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

           ЈАНЧЕ. 

1.Бандери, дрвени  7 ком. X 9.000,оо ден.           =  63.000,оо ден.   

2.Кабел 2х16         270 мет. х     32,оо ден.            =    8.640,оо ден. 

3. Вандарми              7 ком. Х 1.280,оо ден.           =    8.960,оо ден. 

4.Ал-ку спојки  14 ком. Х     80,оо ден.           =    1.120,оо ден. 

5.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

           СКУДРИЊЕ. 

1.Бандери, дрвени 3 ком.  x  9.000,оо ден.     =  27.000,оо ден.   

2.Кабел 2х16        500 мет.  x       32,оо  ден.    =  16.000,оо ден. 

3. Вандарми  5 ком.  X   1280,оо ден.     =    6.400,оо ден.   

4.Ал-ку спојки  30 ком x       80,оо  ден.     =     2.400,оо ден   

5. Затегачи                        6 ком. x       30,оо ден.      =        180,оо ден. 

6.Тековно одржување на системот за улично осветлување 

 

В И Д У Ш Е. 

1. Бандери, дрвени                 2 ком.  x  9.000,оо ден.   =  18.000,оо ден. 

2. Вандарми                             3 ком.  x   1.280,оо ден.   =   3.840,оо ден. 

3. Кабел                                 130 мет. X        32,оо ден.   =   4.160,оо ден. 

4. Затегачи                                6 ком. x        30,оо  ден.   =      180,оо ден. 

5. Ал-ку спојки                        30 ком. x        80,оо ден.    =   2.400,оо ден. 

6. Тековно одржување на системот за улично осветлување. 

 

ЛЕУНОВО 

  Тековно одржување на системот за улично осветлување 

НИЌИФОРОВО 

   Тековно одржување на системот за уличн осветлување. 

 

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 ), Повереник 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 за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2022 година 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  Усвојување на програмата за  социјална, детска и 

здраствена заштита за 2022 година број 08-442/8 што  Совет на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 година. 

 Бр. 09-445/6                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                               

24.12.2021 год.                                                                                Повереник                                                                    

.                                                                                                  Медат Куртовски с.р 

189. 

          Врз основа на  Член 22, точка 7 и 9 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник 

на Република Македонија”  Бр. 5/2002), Член 15,точка 7 и 9  и Член 25, , став 1, точка 3  од 

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

година”).                                                                                                                                               

Советот на Општината  на седницата одржана на ден: 23.12.2021 година   ја донесе 

следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2022 година 

Член  1 

Советот на Општина  Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за социјална, детска и 

здраствена заштита за 2022 година. 

Член  2 

Финансиските средства  за спроведување  на Програмата  ќе бидат предвидени во 

буџетот за 2022 година. 

Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше”.    

 

Бр. 08-442/ 8                                                 Совет на Општина Маврово и Ростуше                                                                                                                                                                       

23.12.2021 год.                                                                 П р е т с е д а т е л                                                                           

.                                                                                         Теута Мирто                                                                                                             
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ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

с.Ростуше, 1254 Ростуше, Р.Северна Македонија 

 

До: Совет на Општина Маврово и Ростуше 

 

Предлагач: Повереник  на Општина Маврово и Ростуше 

Г-дин.Медат Куртовски 

 

Изготвувач: Одделение за нормативно-правни  

работи и јавни дејности 

                       

 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  

ЗА СОЦИЈАЛНА, ДЕТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ЗА 2022 ГОДИНА 

 

с.Ростуше 

Ноември, 2021 година 

 

 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И ПРАВНИ ОСНОВИ ЗА НЕЈЗИНО ДОНЕСУВАЊЕ 

 

 

1. Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната 

самоуправа во областа на социјалната, детската и здравствената заштита утврдени 

со Законот за локална самуправа, Законот за социјална заштита, Законот за заштита 

на децата и Закон за здравствена заштита и други сродни закони и подзаконски акти, 

како и поединечни одлуки од Советот на општината; 

 

➢ Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и 

надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 

добросостојбата на граѓаните, со цел: 

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните, 

спречување на социјалната исклученост, 

- подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и 

- зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и 

продуктивен живот, 



- почитување на родовата рамноправност при реализација на истата. 

-  
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➢ Согласно Законот за социјална заштита (“Службен весник на РМ, бр.104/2019 и 

146/2019) за остварување на дејноста на социјалната заштита, општината, градот 

Скопје и општините во градот Скопје, развиваат локални мерки и активности за 

социјална заштита согласно со овој закон: 

- обезбедуваат спроведување на социјалната заштита согласно со овој закон, 

- донесува одлуки за утврдување и на други права и социјални услуги во областа на 

социјалната заштита, права и услуги во поголем обем од обемот на правата и 

услугите утврдени со овој закон и поповолни услови за нивно остварување, како и 

обезбедуваат средства за нивна имплементација, 

- основаат јавни установи за социјална заштита согласно со овој закон, 

- формираат Совет за социјална заштита на општината, градот Скопје и општините 

на градот Скопје за подрачјето на општината, градот Скопје и општините во градот 

Скопје, 

- формираат Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и 

развој на мрежата на социјални услуги на планскиот регион, 

- донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита, 

- донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на 

социјалната заштита (во натамошниот текст: годишна програма за социјална 

заштита), во која предвидуваат активности и средства за реализација на истите. 

Годишните програми за социјална заштита се изготвуваат врз основа на 

социјалниот план на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, а во 

согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита и истите 

пред донесување се доставуваат до Министерството на мислење, 

- усвојуваат завршен извештај за реализирани активности во социјалната заштита 

согласно предвидената годишна програма и ги доставуваат до Министерството 

заради информирање, 

- даваат финансиски средства за вршење работи од социјална заштита на 

здруженија, други правни и физички лица и склучуваат управни договори согласно 

со овој закон и 

- врши други работи поврзани со социјална заштита согласно со овој закон. 

 

 

2. Согласно Законот за заштита на детето - Во обезбедувањето на заштитата на детето 

и неговите права утврдени со закон се вклучени: родителите, семејството, 

старателите на детето и згрижувачкото семејство, како и од установите за деца, 

образовните, социјалните, здравствените и културните институции и поединци, 

државни институции и институции на единиците на локалната самоуправа, 



организации и други физички и правни лица чии активности се поврзани со давање 

поддршка и помош на децата. 
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➢ Средства од буџетот на општината, буџетите на општините во градот Скопје и 

буџетот на градот Скопје за финансирање на заштитата на децата се 

обезбедуваат врз основа на развојната програма за заштита на децата на 

општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје во постапка утврдена со 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со овој закон. 

 

II. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

3. Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се 

следните активности по области: 

 

РЕД. 

БР. 
ВИД НА ЗАШТИТА/ПРАВО 

 
ОБЛАСТ 

ПЛАНИРАН 

ПЕРИОД НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ИЗНОС НА 

СРЕДСТВА 

1. Еднократна парична помош за 

лица во социјален ризик 

 
Социјална 
заштита Тековно  100.000,оо ден. 

2. 

Еднократна парична помош за 

лица со здравствени 

проблеми – средства за 

лечење 

 
Здравствена 
заштита Тековно 550.000,oo ден. 

3. Поддршка на самохрани 

родители 

 
Социјална 
заштита Тековно 60.000,оо ден. 

4. 
Набавка на социјални пакети 
за ранливи категории  на 
семејства 

Социјална 
заштита 

Мај,  
2022 год. 60.000,оо ден. 

5. 
Еднократна парична помош за 

новороденчиња 
 
Детска заштита Тековно 175.000,оо ден. 

6. 
Новогодишни пакетчиња за 
деца од основно образование Детска заштита 

Декември,  
2022 год. 100.000,оо ден. 

7. 
Финансирање/Кофинансирање 
на проект за родова 
рамноправност 

Социјална 
заштита Тековно 60.000,оо ден. 

 

ВКУПНО СРЕДСТВА ВО 

РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА / / 1.105.000,оо ден. 

 

 

III. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА  



Средствата од областите социјалната и здравствената заштита ќе се реализираат 

тековно - во текот на целата 2022 година, врз основа на претходно поднесено барање од 

страна на лицето во социјален ризик, односно лицето кое има потреба од средства за 

лекување со приложена уредна документација и тоа: 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 255. 

 

- За лицата во социјален ризик потребно е покрај барање да достават и: фотокопие од 

Решение дека се корисници на некое од правата во социјална заштита издадена од 

соодветна институција, потврда дека не се во работен однос или друга придружна 

документација со која ќе ја докажат состојбата на социјален ризик. 

- Лицата кои имаат потреба од средства за лекување, треба е да достават медицинска 

документација со дијагноза од која ќе може да се утврди потребата од средствата. 

Средствата од областа на социјалната и здравствената заштита се доделуваат во 

постапка согласно Одлуката за извршување на Буџетот на општината, односно до 

10.000,оо денари со акт на Градоначалникот, а над 10.000,оо денари со Одлука на 

Советот на општината, по претходно дадено мислење од страна на соодветните комисии 

при Советот. 

Средствата од областа на детската заштита – еднократна парична помош за 

новороденчиња се доделуваат во постапка согласно Одлуката за извршување на Буџетот 

на општината, Законот за општа управна постапка и Правилникот за условите, 

критериумите и начинот за остварување на правото на еднократна парична помош за 

новороденче, како и формата и содржината на обрасците и потребната документација за 

остварување на правото во Општина Маврово и Ростуше донесен од страна на Советот 

на општината, со претходно поднесено барање и прилози кон барањето согласно 

претходно наведениот Правилник. Додека реализацијата на средствата за набавка на 

пакетчиња за деца ќе се изврши согласно Законот за јавните набавки. 

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува 

спроведувањето на оваа Програма. 

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа 

Програма и го следи нејзиното спроведување. 

Соодветните комисии и помошни тела на Советот на Општина Маврово и Ростуше 

даваат иницијативи и мислења во врска со оваа Програма. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 

 

 



с.Ростуше,              СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

23.11.2021 год.                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                          Теута Мирто с.р 

                                                                          

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 256. 

 

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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

Предлог – Нацарт буџет за 2022 година 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Нацарт буџет за 2022 година со број: 08-442/9  што  Совет 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 

година. 

 Бр. 09-445/7                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                     

24.12.2021 год.                                                                      П о в е р е н и к                                                                                    

.                                                                                            Медат Куртовски                                                                                                                                  

190. 

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 ), Повереник 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 Лавдрим 

Сефедини 

 

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

Сефедини од село Врбјани, Општина Маврово и Ростуше, број: 08-442/10 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 



 Бр. 09 – 445/8                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                          Повереник                                                                                      

.                                                                                           Медат Куртовски с.р 

191. 

  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 257. 

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:  23.12.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

                За доделување на парична помош за лекување на Лавдрим Сефедини 

 

Член 1 

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

одобрува  парична помош во нето износ од  20.000,оо денари за покривање на трошоци 

за лекување на неговите деца. Врз основа  на поднесено барање од 19.12.2021 година. 

Член  2 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени на сметката на подносителот на 

барањето која се води во НЛБ  Банка АД Скопје со број:210501751861468.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-442/10                                       Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                                 П р е т с е д а т е л 

                                     Теута Мирто 

 

 

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 ), Повереник  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 Мирто 

Беким. 



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

Беким од село Ростуше, Општина Маврово и Ростуше, број: 08-442/11 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 
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.                                                                                          Медат Куртовски с.р 

192. 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 258. 

 

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  23.12.2021   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

 

За доделување на парична помош на Мирто Беким 

 

Член 1 

 На Мирто Беким   од село Ростуше – Општина Маврово и Ростуше му се одобрува  

парична помош во нето износ од  20.000,оо  денари за покривање на трошоци направени 

за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник Врз основа на 

поднесено барање од 13.12.2021 година и медицинска документација. 

Член  2 

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

Општината за 2022 година. А ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето која се води во TTК  со број 290500010203068. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-442/11                             Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.              П р е т с е д а т е л 

                              Теута Мирто 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 ), Повереник 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 на Музафер Мехмеди 

од село Скудриње 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За доделување на парична помош на Музафер Мехмеди од 

село Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/12 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/10                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                         

24.12.2021 год.                                                                         Повереник                                                                                     

.                                                                                              Медат Куртовски  

193. 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 259. 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

За доделување на парична помош на Музафер Мехмеди од село Скудриње 

Член 1 

 На Музафер Мехмеди од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  20.000,оо  денари за покривање на трошоци 

направени за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник . Врз 

основа на поднесено барање од 15.12.2021 година и медицинска документација. 

Член  2 

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

Општината за 2022 година. А ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето која се води во Комерцијална Банка со  број 

300127112984228.                                      Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-442/12                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.              П р е т с е д а т е л 

                              Теута Мирто 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 ), Повереник 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 на Тегбире Мехмеди од 

село Скудриње. 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За доделување на парична помош на Тегбире Мехмеди  од 

село Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/13 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/11                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                          Повереник                                                                                     

.                                                                                           Медат Куртовски с.р 

194.  

 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 260. 

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  23.12.2021   година, ја 

донесе следната 

                                                        О  Д  Л У  К  А 

          За доделување на парична помош на Тегбире Мехмеди од село Скудриње 

 

Член 1 

 На Тегбире Мехмеди од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  20.000,оо  денари за покривање на трошоци 

направени за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник . Врз 

основа на поднесено барање од :20.12.2021 година и медицинска документација. 

Член  2 

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

Општината за 2022 година. А ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на 

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

200003507430461. 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-442/13                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.              П р е т с е д а т е л 

                             Теута Мирто 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 ), Повереник 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  на Велјаноски Перо од 

Маврови Анови . 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За доделување на парична помош на Велјаноски Перо  од 

село Маврово, Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/14 што Советот на Општина 

Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/12                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        
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Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 - стр 261. 

195. 

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  23.12.2021   година, ја 

донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

 

     За доделување на парична помош на Велјаноски Перо од Маврови Анови. 

 

Член 1 

 На Велјаноски Перо  од село Маврови Анови – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  20.000,оо  денари за покривање на трошоци 

направени за медицински третман предизвикан од каснување на куче скитник . Врз 

основа на поднесено барање од 24.09.2021 година и медицинска документација. 

 

Член  2 

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

Општината за 2022 година. А ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето која се води во НЛБ Банка со број 210501562734360. 

 

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр.08-442/14                          Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.              П р е т с е д а т е л 

                              Теута Мирто 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 ), Повереник 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 

Суловска Мирветка од село Јанче 

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

Суловска Мирветка на Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/15 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  262. 

 

 Бр. 09 – 445/13                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                           Повереник                                                                                      

.                                                                                          Медат Куртовски с.р 

196. 

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  23.12.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

 

За доделување на парична помош за лекување на Суловска Мирветка од село Јанче 

 

Член 1 

 

 На Суловска Мирветка од село Јанче – Општина Маврово и Ростуше и се 

одобрува  парична помош во нето износ од  50.000,оо денари за покривање на трошоци 

за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 17.12. 2021 година  и медицинска 

документација. 

     

Член  2 

 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени  на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето Суловска Мирветка  со број:270700046492922 која се води во 

ХАЛКБАНКА  АД Скопје.  



Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

Бр. 08-442/15                                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                                          П р е т с е д а т е л 

                                            Теута   Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  263. 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

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

Виолета од село Маврово. 

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

Деловска Виолета од село. Маврово Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/16 што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/14                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                           Повереник                                                                                      

.                                                                                           Медат Куртовски с.р 

197 

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  23.12.2021    година, ја 

донесе следната:                       

                                               О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на парична помош за лекување на Делоска Виолета од село Маврово 

 

Член 1 

 На Делоска Виолета од село Маврово – Општина Маврово и Ростуше и се 

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



за лекување. Врз основа  на поднесено барање од 20.12.2021 година  и медицинска 

документација . 

               Член  2 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени  на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето Делоска Виолета со број 200001412147526 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. 08-442/16                                                   Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                                  П р е т с е д а т е л 

                                    Теута Мирто с.р  

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  264. 

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 ), Повереник 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 

Санија од село Аџиевци 

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

Саније  од село. Аџиевци  Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/17 што Советот 

на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 

год. 

 

Бр. 09 – 445/15                                                                Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                               Повереник                                                                                      

.                                                                                                  Медат Куртовски 

198. 

 

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  23.12.2021    година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

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

 

Член 1 



 На Ибраими Санија од село Аџиевци – Општина Маврово и Ростуше и се одобрува  

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

лекување. Врз основа  на поднесено барање од 20.12.2021 година  и медицинска 

документација. 

Член  2 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени  на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето Ибраими Санија   со број  ---------------------------------------------------

-- која се води во ТТК  Банка  АД Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  265. 

 

Бр. 08-442/17                                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

23.12.2021 год.                                                               П р е т с е д а т е л 

                                              Теута  Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

За прогласување на Одлуката За доделување на финансиска помош на Здружение на 

Граѓани за реставрација на потопена Црква во село Маврово 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За доделување на финансиска  помош  на Здружение   на 

Граѓани за рестарвација на потопена Црква   во село. Маврово   Општина Маврово и 

Ростуше, со  број: 08-442/18  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-

тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/16                                                            Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                           Повереник                                                                                    

.                                                                                             Медат Куртовски с.р 

199.                                                                                                                 

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 

Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на Општината на 

седницата одржана на ден 23.12.2021  година, ја донесе следната: 

 



О  Д  Л  У  К  А 

 

За доделување на финансиска помош на Здружение на Граѓани за реставрација на 

потопена Црква во село Маврово. 

 

Член 1 

 Се доделува   финансиска помош во нето износ од  15.000,оо  денари на 

Здружение на граѓани за реставрација на потопена Црква во село Маврово. 

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2022 

година. 

Член  2 

 

 

      Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  265. 

 

 

Паричната помош од Член 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на поднесено 

барање од  15.11.2021 година од Здружението на Граѓани за реставрација на потопена 

Црква во село Маврово. 

 Средствата ќе бидат уплатени на подносителот на барањето со жиро-сметка  број: 

200003819711485 која се води во Стопанска Банка Банка. 

 

Член  3 

 

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

Општина Маврово и Ростуша’’. 

Бр.08-442/18                                                                  Совет на општина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                         П р е т с е д а т е л 

                                                                                                                Теута Мирто с.р 

 

198. 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 ), Повереник 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  Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/19  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 год. 

 



 Бр. 09 – 445/17                                                                         Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                                          Повереник                                                                                      

.                                                                                                            Медат Куртовски  

200. 

 

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: 23.12.2021 година ја донесе 

следната:        

 

 Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  266. 

 

О    Д    Л    У    К    А 

За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација. 

Член 1 

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

ДИМИТРИЈА СТОЈАНОСКИ   вработен на неопределено работно време во општината со 

непрекинат работен стаж во траење од  20 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 2022 

година. 

Член   4 

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

Маврово и Ростуше. 

 Бр. 08-442/19                                                              Совет на општина Маврово и Ростуше 

 23.12.2021 год.                                                                       П р е с е д а т е л                                                

                                                                                                 Теута Мирто  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 ), Повереник 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 Елвира 

Фејзули од село Требиште 

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

Фејзули од село . Требиште  Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/20  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 год. 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  267. 

 

Бр. 09 – 445/18                                                                             Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                                             Повереник                                                                                      

201.                                                                                                              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  23.12.2021    година, ја 

донесе следната: 

                                            

                                         О  Д  Л  У  К  А 

 

За доделување на парична помош за лекување на Елвира Фејзули од село Требиште 

Член 1 

 На Елвира Фејзули од село Требиште – Општина Маврово и Ростуше и се 

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

лекување. Врз основа  на поднесено барање од 22.12.2021 година  и медицинска 

документација.            

                                                                     Член  2 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени  на трансакциска сметка на 

подносителот на барањето Елвира Фејзули   со број 210501738655015 која се води во  

ТТК Банка  АД Скопје.  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 



Бр. 08-442/20                                                    Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                                          П р е т с е д а т е л 

                                          Теута Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 

За прогласување на oдлуката За одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Велебрдо 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  268. 

 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на Месна Заедница 

село. Велебардо   Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/21  што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/19                                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                                      Повереник                                                                                      

.                                                                                                      Медат Куртовски с.р 

202. 

 

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:  23.12.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Велебрдо 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 50.000,oo денари на 

Здружение на Граѓани Месна Заедница  село Велебрдо за регулирање на атмосверска 

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 

2022 година врз основа на поднесено барање од  15.09.2021- година – на сметка на 

Здружението која се води во ХАЛКБАНК со број  270-0746771001.48 

                                                          

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. 08-442/21                                                             Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

23.12.2021 год.                                            П р е т с е д а т е л 

                                                                                                         Теута Мирто с.р 

                                                                            

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  269. 

 

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 ), Повереник 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 изградба на 

социјален дом. 

 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката За одобрување на  финансиски средства за изградба на 

социјален дом   Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/22 што Советот на 

Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 

 Бр. 09 – 445/20                                                                          Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                                         Повереник                                                                                      

.                                                                                                        Медат Куртовски с.р 

203. 

 

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:  23.12.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски средства за изградба на социјален дом 

 

Член 1 



Се одобрува   финансиски средства во нето износ од: 60.000,оо  денари за изградба на 

дом за живеење на социјално загрозено лице  од село Требиште – Општина Маврово и 

Ростуше. 

Член  2 

 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање  од 

15.12.2021 година. 

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

за 2022 година на  подносителот на барањето.  

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 – 442/22                                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

23.12.2021 год.                                     П р е т с е д а т е л 

                                       Теута Мирто с.р 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  270. 

 

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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката За одобрување на финансиски средства на Месна 

Заедница село Скудриње 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на  финансиски средства  на Месна 

Заедница село. Скудриње   Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/23  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/21                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                               Повереник                                                                                      

.                                                                                              Медат Куртовски с.р 

204 

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:  23.12.2021   година, ја 

донесе следната: 

 О  Д  Л  У  К  А 

   За одобрување на финансиски средства на Месна Заедница село Скудриње 



 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 20.000,oo денари за 

покривање на трошоци во тековно работење на Здружение на Граѓани  Месна заедница 

село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше.   

Член 2 

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

2022 година врз основа на поднесено барање од: 15.11.2021 година – на сметка на 

Здружението која се води во HALK BANKA  со број:  270075002890168.                                                            

                                                          

                                                                      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. 

 

                         

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  271. 

 

Бр. 08-442/23                                                               Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

23.12.2021 год.                                                    П р е т с е д а т е л 

                                             Теута Мирто 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 ), Повереник 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 ОУ “Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови. 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на  финансиски средства  на ОУ “ Денче 

Дејаноски” од Маврови Анови  Општина Маврово и Ростуше, со  број: 08-442/24  што 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница одржана на ден 

23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/22                                                                  Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                               Повереник                                                                                      

.                                                                                                 Медат Куртовски с.р 

205. 

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:  23.12.2021   година, ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

 

За одобрување на финансиски средства на ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови. 

 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во нето износ од 24.000,oo денари за 

покривање на трошоци за организирање на превоз на ученици од ОУ “Денче Дејаноски” 

од Маврови Анови кои патуваат од с.Дуф, с.Врбен и с.Маврово.   

 

 

 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  272. 

Член 2 

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

2022 година врз основа на поднесено барање бр.03-126 од 17.12.2021 година – на сметка 

на ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови 

                                                              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. 08-442/24                                                     Совет на Oпштина Маврово и Ростуше 

23.12.2021 год.                                П р е т с е д а т е л 

                          Теута Мирто 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 ), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката  за доделување на награда на талентиран ученик- Семина 

Алију од ОУ “Блаже Конески” од село Скудриње . 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  доделување на награда на талентиран ученик – Семина 

Алију од ОУ “Блаже Конески”од село. Скудриње Општина Маврово и Ростуше, со  број: 

08-442/25  што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 3-тата седница 

одржана на ден 23.12.2021 год. 

 

 Бр. 09 – 445/23                                                           Општина Маврово и Ростуше                                                                        

24.12.2021 год.                                                                           Повереник                                                                                      

.                                                                                               Медат Куртовски с.р 



206. 

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  23.12.2021    година, ја 

донесе следната: 

                                                О  Д  Л  У  К  А 

За доделување на награда на талентиран ученик- Семина Алиу од ОУ “Блаже Конески” од 

село Скудриње . 

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 30.12.2021 год. Бр.13 – стр  273. 

 

Член 1 

 На СЕМИНА АЛИЈУ од село Скудриње – Општина Маврово и Ростуше и се 

доделува награда  во нето износ од 6.000,оо денари како талентиран ученик.. Наградата 

се доделува  на иницијатива на Советникот за образование во Општина Маврово и 

Ростуше.           

Член  2 

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

Општината за 2022 година, а ќе бидат префрлени на сметката на нејзиниот родител  

Алију Назиф со број на сметка 270700063361125. 

  

Член  3 

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

Општина Маврово и Ростуше”. 

 

 

Бр. 08-442/25                                         Совет на Oпштина Маврово и Ростуша 

23.12.2021 год.                                                       П р е т с е д а т е л 

                                        Теута Мирто  с.р  
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