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152. 
      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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за давање 

согласност за изработка на Стратегија за развој 
на туризмот во Општина Маврово и Ростуша 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност за изработка на Стратегија за развој 
на туризмот во Општина Маврово и Ростуша,  
број 07-458/3 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 9-тата седница 
одржана на ден 30.11.2013 година. 
 
Број 08-460/1           Општина Маврово и Ростуша 
02.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, 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 3 и 
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  30.11.2013  година, ја 
донесе следната 
 

О Д Л У К А  
За давање согласност за изработка на 

Стратегија за развој на туризмот во Општина 
Маврово и Ростуша. 

 
 

Член  1 
Со оваа одлука советот дава согласност 

за  изработка на Стратегија за развој на 
туризмот, а во зависност од потребите да се 
контактира и со консултантска куќа. 

 
Член  2              

  Целта на изработка на Стратегијата за 
развој на туризмот ќе биде развојот на туризмот 
како приоритет за општината и искористување на 
потенцијалните можности на ресурсите преку 
бројни проекти кои би произлегле токму од оваа 
стратегија. 
 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша,,. 

 
Број 07-458/3            Совет на Општина Маврово 
30.11.2013 год.                       и Ростуша 
Р о с т у ш а                   П р е т с е д а т е л 
                                        Неџат Исмаили, с.р.     
 
153. 
      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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за давање 

согласност на Одлуката за отпочнување на 
постапка за јавно приватно партнерство 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност на Одлуката за отпочнување на 
постапка за јавно приватно партнерство, број 07-
461/3 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 10-тата седница одржана 
на ден 04.12.2013 година. 
 
Број 08-462/1           Општина Маврово и Ростуша 
05.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 

Врз основа на член 15 став 1,точка 4 и  
член25, став 1, точка 30 и 43, одСтатутот на 
Општина Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростушаײ број 06/2008 
пртечистен текст/, Советот на Општина Маврово 
и Ростуша на седницата одржана на ден 
04.12.2013   година ја донесе следната 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на согласност на Одлуката за 

отпочнување на постапка за јавно приватно 
партнерство  

 
Член  1 

Со оваа Одлука советот на Општина 
Маврово и Ростуша дава согласност на одлуката 
за отпочнување на постапка за јавно приватно 
партнерство за доделување на договор за јавно 



приватно партнерство, а донесена од страна на 
Управниот одбор на ЈПКД „МАВРОВО“ бр.0202-
715 од 19.11.2013 година. 
 

Член  2 
Целта на јавното приватно партнерство е 

изградба и стопанисување со мала 
хидроелектрична централа на водоводниот 
цевковод на водоснабдителниот систем за 
с.Жировница а е во сопственост на ЈПКД 
„Маврово“ од Маврови Анови. 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден 

сметано од денот на објавувањето во службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша. 
 

Член  4 
Одлуката да се достави до ЈПКД  

„МАВРОВО“ од Маврови Анови, градоначалник 
на Општина Маврово и Ростуша и архивата на 
општината. 

 
Број 07-461/3            Совет на Општина Маврово 
04.12.2013 год.                       и Ростуша 
Р о с т у ш а                   П р е т с е д а т е л 
                                        Неџат Исмаили, с.р.     
 
154. 
      Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од 
Законот за работни односи /,,Службен Весник на 
РМ” број 52/2012 (пречистен текст)/, член 20 став 
3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2013 година 
(пречистен текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 
година /,,Службен Гласник на Општина Маврово 
и Ростуша” број 1/2013/ и член 50 став 1 точка 16 
од Законот за локална самоуправа /,,Службен 
Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростушa на ден 20.11.2013 
година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
За исплата на отпремнина поради смрт на член  

 од потесно семејство на вработен 
 

1. На Боре Божиноски од с.Битуше, 
вработен  во Основно Училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ 
– с. Ростуше, поради смрт на член од потесно 
семејство, т.е смрт на неговиот татко Јован 
Божиноски, со кој живеел во заедница, а кој 
починал на ден 04.11.2013 година да му се 
исплати отпремнина во висина од 15.000,оо 
денари, согласно член 20 став 3 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2013 година (пречистен текст), број 
07-24/16 од 18.01.2013 година /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број 1/2013/.  

2. Отпремнината да се исплати од 
средствата предвидени во Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година.  

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

 
О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-205/1 од 
18.11.2013 година, до Општината се обрати 
Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулески” – 
с.Ростуше, со барање да на вработениот Боре 
Божиноски му се испати отпремнина за 
посмртни трошоци за неговиот татко, кој 
починал на ден 04.11.2013 година.   

Согласно член 20, став 3 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година, број 07-
24/16 од 18.01.2013 година (пречистен текст) 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 1/2013/ е утврдено дека во случај 
на смрт на член од потесно семејство (сопруг, 
родител и дете) со кој живее во заедница, на 
вработениот во локалната јавна  установа му 
се исплатуваат 15.000,оо денари.  

Врз основа на законските одредби се 
донесе Решение како во диспозитивот.  

 
 Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на 
ова Решение, незадоволната странка има право 
на жалба, преку овој орган до надлежното 
Министерство при Владата на Република 
Македонија во рок од 15 дена.  
 
Доставено до: 
- ОУ ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Број 08-447/2           Општина Маврово и Ростуша 
20.11.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 

155. 
      Врз основа  на член 23 од Законот за јавни 
претпријатија /,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 38/96/, 
член 19-а од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни препријатија 
/,,Сл.Весник на РМ’’ бр. 22/7) и член 50 став 1 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/02/, Градоначалникот 
на Општина Маврово и Ростуша на ден 
20.11.2013 година ја донесе следната  

 
О Д Л У К А  

За распишување на Јавен конкурс за избор на 
директор на ЈПКД ,,Маврово’’ – Маврови Анови 

 

Член 1  
 Со оваа Одлука, Градоначалникот 
отпочнува постапка за избор на директор на 
Јавно претпријатие за комунални дејности 
,,МАВОРВО’’ – Маврови Анови, со објава на 
јавен оглас за избор на директор.  



 

Член 2 
 Во јавниот оглас кој ќе се објави во 
најмалку два дневни печати и во Агенцијата за 
вработување во Гостивар, ќе се утврдат 
условите кои треба да ги исполнува кандидатот, 
потребната документација, времето на траење 
на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши 
изборот. 

Член  3 
 По спроведување на постапката, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша ќе го изврши изборот на директор на 
ЈПКД ,,МАВОРОВО’’ – Маврови Анови. 

 

Член  4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 
 
 
Број 08-450/1           Општина Маврово и Ростуша 
20.11.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
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